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САЖЕТАК 

 

У раду је представљено истраживање на тему психосоцијалног развоја деце из 

функционалних и дисфункционалних породица. Теоријском базом истраживања послужила 

је теорија Ерика Ериксона, тачније његово схватање психосоцијалног развоја појединца. 

Циљ истраживања био је да установимо постоје ли разлике у психосоцијалном развоју 

деце у зависности од њиховог примарног окружења – породице, а тачније, од степена 

функционалности те породице. Под функционалном породицом подразумевамо ону која се 

базира на здравим породичним односима, док под дисфункционалном ону у којој владају 

нездрави односи, негативна осећања, занемаривање потреба или трауматизација детета.  

Узорак је чинило шездесеторо деце, узраста од 9 до 11 година, нешто више дечака 

(58,3%), него девојчица у укупном узорку. Деца су подељена у две подгрупе од по 

тридесеторо деце: деца из функционалних породица, која су одабрана случајним 

узроковањем, и деца из дисфункционалних породица, који су корисници програма „Центар 

за подршку породици“ у оквиру СОС Фондације Дечија села Србија.  

Коришћена је метода анкетирања путем упитника, који се састојао од три скале: 1) 

Ревидирана верзија Ериксонове скале психосоцијалног развоја (EPSI), која мери степен 

зрелости у прве четири фазе развоја; 2) Модификована скала самопоштовања (Rosenberg, 

1965); 3) Модификована скала ставова према школи (Johns, 1998); као и питања о 

социодемографским карактеристикама испитаника. 

Резултати добијени на скали психосоцијалног развоја показују статистички значајно 

веће скорове у корист деце из функционалних породица, чиме је потврђена прва хипотеза 

да ће деца из функционалних породица показати више нивое психосоцијалне зрелости него 

деца из дисфункционалних породица, односно веће поверење, аутономију, иницијативу и 

продуктивност. Резулати добијени на скали самопоштовања указују на статистички 

значајно израженији ниво самопоштовања код деце из функционалних породица у односу на 

децу иѕ дисфункционалних породица, чиме је потврђена друга хипотеза. Резултати добијени 

на скали посвећености школи, показују да деца из функционалних породица имају значајно 

позитивније ставове према школи у односу на децу из дисфункционалних породица, чиме је 

потврђена трећа хипотеза. Такође смо утврдили да између све три варијабле (степена 

психосоцијалне зрелости, самопоштовања и посвећености школи), постоји значајна 

позитивна повезаност. Тиме смо потврдили четврту и пету хипотезу. 

Кључне речи: деца, психосоцијални развој, психосоцијална зрелост, самопоштовање, 

функционалне и дисфункционалне породице, школа. 
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ABSTRACT 

 

The paper presents research on the topic of psychosocial development of children from 

functional and dysfunctional families. Theoretical bases for the research was Erik Erikson's theory, 

namely, his understanding of the psychosocial development.  

The goal of the research was to establish whether there are differences in the psychosocial 

development of children depending on their primary environment – the family, and more precisely, 

on the degree of functionality of that family. By functional family we mean one that is based on 

healthy family relationship, while by dysfunctional one in which there are unlealthy relationships, 

negative feelings, neglection or traumatization of the child.  

The sample consisted of 60 children from 9 to 11 years of age, slightly more boys (58,3%) 

than girls in the total sample. Children were divided into two groups: 30 children from functional 

families, randomly selected, and 30 children from dysfunctional families, who are beneficiaries of 

the “Family Support Center” program of the SOS Foundation of Children’s Villages Serbia.  

The method we used was questionnaire, which consisted of three scales: 1) Revised version 

of the Erikson Psychosocial Stage Inventory (EPSI), for measuring the degree of development in 

the first four stages; 2) Modified self-esteem scale (Rosenberg, 1965); 3) Modified scale for 

measuring attitudes towards school (Johns, 1998); 4) questions about sociodemographic 

characteristics of respondents.  

The results obtained on the EPSI scale show statistically significantly higher scores in favor 

of children from functional families, thus confirming the first hypothesis that children from 

functional families will show higher levels of psychosocial maturity than children from 

dysfunctional families, which means higher trust, authonomy, initiative and industry.  

The results obtained on the self-esteem scale indicate a statistically significant higher level 

of self-esteem in children from dysfunctional families, than children from dysfunctional families  

thus confirming the second hypothesis. The results on attitudes towards school scale show that 

children from functional families have significantly more positive attitudes towards school 

compared to children from dysfunctional families, thus confirming the third hypothesis.  

Also, we have found that there is statistically significant positive correlation between all 

three variables - the degree of psychosocial maturity, self-esteem and school commitment, thus 

confirming the forth and fifth hypothesis. 

Key words: children, psychosocial development, psychosocial maturity, self-esteem, 

functional and dysfunctional families, school.  
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УВОД 

 

Развој појединца је одувек био актуелна тема за научна истраживања која имају за 

циљ разумевање људске природе, тачније, разумевање развојних процеса и механизама, као 

и многобројних чинилаца који утичу на онтогенетски развој појединца.  

Да ли је развој увек прогресиван? Постоји ли континуитет у развоју? Које су и да ли 

уопште постоје развојне норме? Да ли на развој више утиче наслеђе или средина? Да ли 

развој у детињству доводи до последица које су непромењиве у каснијем периоду живота? ... 

И поред небројано много радова на тему развоја, и даље немамо одговоре на сва питања.  

Овај рад је настао управо из потребе да се дубље истражи психосоцијални развој деце, 

односно да се боље разуме и објасни зависност психосоцијалне зрелости деце од њихове 

примарне социјалне средине – породице. Као посебан фактор издвајамо функционалност 

породице, која прожима породичну динамику и структуру.  

Породица као језгро друштва, налази се на удару многобројних спољашњих фактора 

(политичких, економских, итд.), који нарушавају њену функционалност. Слаби квалитет 

породичних односа, настају девијације и нездрави породични обрасци. У таквим 

околностима породица не успева да изврши своју основну улогу – да омогући несметан и 

здрав развој свих чланова, а посебно деце. Нека ранија истраживања су показала да деца из 

дисфункционалних показују ниже нивое психосоцијалног развоја, што означава незрелост и 

неадекватност функционисања личности, а то се пре свега манифестује у социјалним 

односима са ближим окружењем. Такве породице су најчешће корисници услуга центара за 

социјални рад, који им помажу да савладају надолазеће тешкоће, путем материјалне и 

психолошке помоћи, а пре свега едукативним и саветодавним радом. 

Стога нас је занимало да ли постоје разлике између деце из функционалних и 

дисфункционалних породица по питању психосоцијалног развоја и у чему се те разлике 

огледају? Да ли деца која одрастају у психолошки нездравој, сиромашној, демотивишућој 

средини имају капацитета да реше развојне кризе и достигну одређен ниво зрелости, или их 

„вуку“ са собом из једне у другу развојну фаз, што онемогућава њихову адаптацију према 

средини и уопште нормално функционисање?  

Такође нас је занимало која је улога школе у овом процесу, односно, да ли школа као 

друштвена институција са циљем систематског образовања и васпитања, може да компензује 

недостатке у развоју деце који су последица дисфункционалних породичних односа?  

Да бисмо одговорили на ова питања спровели смо емпиријско истраживање са децом 

школског узраста из функционалних и дисфункционалних породица. 
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У првом делу рада представићемо теоријски оквир истраживања, полазећи од општих 

поставки психоаналитичког приступа до Ериксонове теорије психосоцијалног развоја, уз 

наглашавање разлика између Фројдовског и Ериксоновског схватања развоја. Посебну 

пажњу у овом делу посвећујемо фазама психосоцијалног развоја према Ериксону, уз осврт на 

позитивне и негативне исходе сваке од фаза.  

У другом делу рада представљамо методолошки оквир истраживања, почев од 

излагања проблема, циљева и хипотеза истраживања, преко описа узорка и метода које су 

коришћене за прикупљање и обраду података, да бисмо завршили са организационом 

страном спровођења истраживања.  

У трећем делу рада излажемо и дискутујемо добијене резултате, износимо закључке, 

наводимо могућа органичења и препоруке за даља истраживања ове тематике.  
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1. ТЕОРИЈСКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА 

 

1.1. Појам развоја 

 

У психологији се под појмом развоја пре свега мисли на промене које се дешавају у 

психичким функцијама и понашању појединца.  

Развој подразумева промене за које је карактеристично (Брковић, 2011): 

• да су повезане са протоком времена; узраст не узрокује промене већ је  процесима 

сазревања и психичким процесима потребно време да се појаве; 

• да имају квантитативну (веће учесталости и интензитета) и квалитативну природу 

(боље структура и организација); 

• да су вишесмерне, односно да се манифестују у виду прогресивних промена: у смеру 

веће сложености иефикасности; и регресивних промена: у смеру мање сложености и 

ефикасности; 

• да су мултиваријантне, односно да обухватају различите аспекте развоја 

(сенсомоторички, когнитивни, емоционални, социјални,)који су међусобно повезани; 

• да воде ка диференцијацији и интеграцији система, целовитој структури која 

омогућава ефикасно функционисање; 

• да имају адаптивну функцију. 

Када говоримо о развоју, мислимо пре свега на развој личности. Под личношћу се у 

психологији најчешће подразумева: „Динамичка организација оних психофизичких система 

унутар индивидуе који одређеује њено карактеристично понашање и њен карактеристичан 

начин мишљења“ (Олпорт, 1937). 

На развој личности утичу многобројни фактори, који се обично деле на две велике 

групе – фактори везани за биолошко наслеђе и фактори везани за срединске услове, односно 

физичко и социјално окружење у коме се појединац живи. Постоје аутори који приоритет 

дају једном од ова два фактора развоја (нативисти насупрот емпиристима), међутим 

савремено схватање развоја претпоставња интеракцију фактора наслеђа и средине, као и 

активну улогу појединца у развојном процесу. 

За област социјалног рада посебно су бити средински фактори развоја. У овом раду се 

бавимо управо утицајем породице као примарног агенса социјализације који утиче на развој 

детета, посебно у првим годинама живота. Такође, истичемо и посебну улогу школе, која 

обухвата утицај како наставника, тако и вршњака на психосоцијални развој детета. 
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 1.2. Психоаналитички приступ развоју  

 

Човек је по Фројду несвесно биће које не може доносити рационалне и свесне одлуке, 

и не може владати собом. Личност не може да спозна себе у потпуности.  

Као метафору структуре несвесног, Фројд користи пример санте леда. Свесни део 

личности одговара врху санте и представља оно чега је особа свесна у датом моменту. 

Непосредно испод површине воде се налази подсвесно, које садржи наша знања, сећања и 

идеје које по потреби можемо довести у свест. Све што се налази испод је несвесно: жеље, 

нагони, идеје, мисли и емоције, које је човек потиснуо помоћу механизама одбране. 

У самој структури личности, Фројд издваја Ид, Его и Супер-его. Ид чине урођени 

нагони који представљају несвесну мотивациону основу понашања. Ид функционише према 

принципу задовољства, односно задовољења потреба рефлексним и примарним процесима. 

Его је инстанца личности која функционише према принципу реалности са циљем да 

успостави равнотежу нагонског и социјалног, односно да задовољи потребе Ида, али тако да 

то буде у складу са захтевима друштва. Супер-его представња друштвене норме и моралне 

принципе који се усвајају механизмом идентификације, односно поистовећивањем са 

улогом, ставовима и вредностима родитеља. Дете интериоризује начине понашања одраслих 

као норме и принципе властитог понашања. Тако се формира савест и его-идеал.  

Фројд схвата човека као „конфликтно биће које на делање и раст подстичу сопствене 

страсти односно инстинкти и захтеви које поставља спољни свет“ (Лангер, 1981; према 

Брковић, 2011, стр. 52). Динамика развоја личности одвија се по моделу „тензија-редукција“. 

Понашање човека се активира унутрашњим нагонима, који изазивају осећај тензије, која има 

четири извора: физиолошки процеси, фрустрације, конфликти и угрожавања. Осећај тензије 

престаје када су потребе задовољене. Личност је принуђена да проналази нове начине да би 

смањила тензију између своје биолошке природе и захтева друштва. Ово прилагођавање и 

представља развој личности.  

Према Фројду, личност пролази кроз четири универзална психосексуална стадијума и 

период латенције. Психосексуални развој је биолошки одређен. Стадијуми су подељени 

према зони концентрације енергије либидо, односно према начинима њеног задовољења. 

За формирање личности су најважнија су прва три прегенитална стадијума када се 

успоставља трајна структура личности. Искуства и доживљаји у овом периоду остављају 

трајне последице на ставове и вредности које особа формира (Хал, 1982). Различити типови 

карактера се формирају приликом фиксације енергије либида на некој од развојних фаза, те 

се у каснијим узрастима тражи извор задовољства у активностима везаним за ту фазу. 
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Прва је орална фаза (од рођења до годину и по дана). Зона либида је сконцентрисана 

око уста. Дете спознаје свет сисањем, храњењем, стављањем предмета у уста. Задатак фазе је 

да се дете постепено одвоји од тела мајке. У почетку, оно је у потпуности зависно од мајке 

која треба да задовољи његове потребе, пружи негу, бригу, љубав. У зависности од степена 

задовољења тих потреба, дете развија одређене црте личности. Одлике оралног карактера су 

зависност, пасивност, инфантилизам, похлепа, завист, нерални оптимизам или песимизам, 

склоност за орално понашање (брбљање, пушење, грицкање ноктију, и сл.). 

Од годину и по дана до треће године тече анална фаза. Концентрација енергије 

либида је у аналној зони. Дете се учи хигијенским (тоалетним) навикама, учи да задовољење 

прилагоди социјалном окружењу и на тај начин јача функцију Ега и Супер-ега. Ова врста 

самоконтроле је битна за даљи живот. Како ће средина да се опходи према детету утиче на 

развој детета и појаву аналног карактера, који подразумева црте као што су тврдоглавост, 

изразита педантност или неуредност, окрутност, конформизам, компулсивност. 

Између треће и шесте године протиче фалусна фаза. Дете показује заинтересованост 

за полне органе (аутоеротска оријентација) и јављају се Едипов/Електрин комплекс 

(сексуална улагања у родитеља супротног пола и непријатељска осећања према родитељу 

истог пола). Конфликт се решава идентификацијом са родитељем истог пола – дете усваја 

његове вредности и понашање. Тиме се формира се супер-его, морално начело личности.  

Око шесте године па до пубертета наступа период латенције када је енергија либида 

пригушена. Ова фаза се поклапа са поласком детета у школу, долази до првих значајних 

контаката са широм социјалном средином изван породице. Деца се фокусирају на учење, 

интересовања и активности са вршњацима. Појављује се склоност ка истополном дружењу и 

уједно зазирање од супротног пола (Фројд, 1984). Супер-его наставља да се развија. 

Последња је генитална фаза развоја, која одговара почетку пубертета. За задовољење 

либида потребан је спољашњи објекат. Уколико у претходним фазама није дошло до 

фиксације либидозне енергије, сада она наступа на сцену и усмерава се на објекте супротног 

пола (Мекгарк, 1978). Према Фројдову, „адолесценцију одликује нестабилна и често 

нефункционална „равнотежа” између снажног Ида, фрагилног и вулнерабилног Ега, 

нестабилног и нефункционалног Суперега и хипертрофисаног и недостижног Его идеала” 

(Фројд, 1984). Искуства пубертета могу решити конфликте или им дати правац ка 

психопатологији. Достизање зрелости подразумева гениталан тип личности (Фулгоси, 1997).  

Зрелост подразумева превазилажење конфликата који су типични за дечији период и 

достизање облика социјализованог понашања, у коме особа успоставља ефикасне односе са 

другим људима (Брковић, 2011, стр. 42). Карактеристике зреле особе су социјално-сексуална 

одговорност, зрели односи, задовољство и угођај у хетеросексуалним односима. 
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1.3. Ериксонова теорија психосоцијалног развоја 

 

Ерик Ериксон је ученик психоаналитичке школе, који је дао своју теорију 

психосоцијалног развоја, а због наглашавања улоге Ега у структури и развоју личности, 

сматра се представником Его психологије. У својој најпознатијој књизи „Детињство и 

друштво“ (1963) Ериксон излаже основне поставке своје теорије. 

Главну улогу у развоју личности придаје Егу и дефинише га као “потпуну 

самосталну структуру личности која има улогу у прилагођавању развоја појединца” 

(Ериксон, 2008). Још раније је Хартман, оснивач его психологије, истакао да је Его битан 

фактор за развој и успостављање начела реалности у раном детињству. Его и Ид су урођени 

и сваки од њих се развија према властитим урођеним предиспозицијама. Циљ урођеног Ега је 

да пронађе и успостави контакт са околином и објектима. Има прилагодљиве функције на 

основу спознајних процеса перципирања, памћења и мишљења (Фулгоси, 1997). 

Разлике између Ериксона и Фројда у тумачењу развоја личности:  

1. Развој: Фројд је сматрао да су целокупан психички живот и понашање човека 

детерминисани искуством и доживљајима из раног детињства („дете је отац човека“). 

Личност се формира у детињству, у првих пет година живота, а зрелост се достиже крајем 

периода адолесценције. Ериксон сматра да се личност развија цео живот и говори о 

психосоцијалном развоју, мислећи пре свега на развој Ега. Поред Фројдових, Ериксон додаје 

још три стадијума који одговарају периоду након адолесценције – одраслом и старом добу. 

Ериксон задржава Фројдове идеје о стадијалности, фиксацијама и конфликтима. 

2. Улога ега: Према Фројду, Его има улогу у борби између два извора супротних 

тежњи и мотива и води бригу о себи. Нема самосталности, Его је завистан је и служи Иду и 

нагонима, у којима су садржани сви циљеви и сврха живота (Freud, 1923). За Ериксона је Его 

главна структура личности, која делује самостално, извршава задатке битне за социјалну 

адаптацију појединца. Его је независан и моћан део личности који је кључан у изградњи 

властитог идентитета и овладавању околине (Ларсен и Бус, 2007). Ериксон сматра да Его има 

особине и могућности да сваки конфликт који се јавља у контакту са околином решава за 

добробит саме личности и њен развој (Ериксон, 1963, с. 104). Ериксон се позива и да идеје 

Ане Фројд да „Его постаје победник када му његове одбрамбене мере ... омогуће да ограничи 

развој анксиозности и трансформише инстинкте на такав начин да се чак и у тешким 

околностима бар делимично постигне задовољство, а тиме и најскладнији (могући) однос 

између „Ида“, „Супер-его“ и сила спољашњег света успостављен“. (Freud, 1937). 

3. Начин решавања конфликата: Фројд у конфликту види деловање, утицај и 

постојање несвесног. Рани психосексуални конфликти делују трауматично на касније 
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понашање и развој појединца и чине основу за развој патолошких облика понашања. Фројд 

сматра да рани конфликти не могу бити решени касније. Ериксон објашњава да конфликти 

настају и развијају се из неусклађених искуства и доживљаја које има појединац у односу 

према својој околини те да извор конфликата нису инстинкти или нагони који су у сукобу са 

Егом или Супер-егом. Околина може бити таква да човекове потребе, очекивања и циљеве 

задовољава или не. Према томе, контакт са околином појединац може довести у стање 

задовољења, али и у стање фрустрације или разочарења. Ериксон тиме даје могућност 

конликту да буде решен на некој од следећих развојних фаза: „мало је тога што се не може 

излечити касније, а много тога што се може спречити да се уопште догоди“ (Erikson, 1963).  

4. Улога несвесног: Ериксон сматра да је улога несвесног пренаглашена. Према 

њему, појединац је рационалан и свестан својих одлука и поступака. Он доводи развој 

појединца у везу са примарном породицом и социјалном околином (Ериксон, 2008).  

Према Ериксону развој појединца пролази кроз осам универзалних фаза 

психосоцијалног развоја (Петровић и Живковић, 2019, стр. 389). Ериксон (1963) наводи да се 

људска личност се развија у корацима одређеним вољом појединца да покаже снажно 

интересовање за ширење друштвеног окружења, да га упозна и комуницира са њим. С друге 

стране, друштво тежи таквом уређењу када то одговара таквој спремности и подстиче овај 

непрекинути ланац потенцијала на интеракцију, а такође настоји да обезбеди и стимулише 

одговарајућу брзину и редослед њиховог откривања. Ово је „одржавање људског друштва“. 

Развој протиче у складу са епигенетским принципом који означава да „све што се 

развија има неки основни план на основу кога се појављују делови и коначно интегришу у 

једну фунцкионалну целину, при чему сваки део има своје посебно време утицаја. Развој је, 

према томе, одређен не само оним што постоји на почетку развоја него и оним што се 

дешава касније у току одвијања развојних процеса.“ (Жиропађа и Миочиновић, 2010, стр. 56) 

Свака фаза задаје појединцу одређени задатак који треба да реши (Петровић и 

Живковић, 2019, стр. 389). Задаци су представљени у виду конфликта. Ериксон то објашњава 

на следећи начин: „Људски развој ћу представити са становишта кофликата, унутрашњих 

и спољашњих, које витална личност мора да преброди излазећи из сваке кризе са више 

смисла за добро расуђивање и са увећаном способношћу да „чини добро“ према својим 

стандардима и стандардима оних који му нешто значе“ (Влајковић, 2007).  

Прелазак из једне фазе у другу прати развојна криза – тачка преокрета у развоју која 

настаје као резултат достизања одређеног нивоа психолошке зрелости и социјалних захтева 

који се постављају појединцу (Петровић и Живковић, 2019, стр. 390). Ериксон (1963) 

објашњава да је то моменат избора између напретка и регресије, интеграције и стагнације.  



16 
 

Аутор даље наводи да је свака критична тачка: 1) систематски повезана са осталима, а 

све оне зависе од правилног развоја у правилном редоследу сваке тачке; 2) постоји у неком 

облику пре него што дође њено критично време; 3) долази до свог доминантног утицаја, 

доживљава своју кризу и налази своје стабилно решење током назначене фазе (Ериксон, 

1963). На пример, од самог почетка, дете може показати нешто попут „аутономије“ када 

насилно покушава да се ослободи родитељских стега. Међутим, тек у другој години живота 

почиње да схвата критичку антитезу да буде аутономно створење и зависно биће; и тек тада 

је спремно за конфронтацију са својом околином, која се осећа дужном да детету пренесе 

сопствене концепте аутономије на начине који доприносе карактеру његове личности 

(Ериксон, 1963). Битно је истаћи да Ериксон не види развој као ланчани низ криза. Како 

каже: „Није свака криза нездрава и неуротична, напротив, она је често плодан моменат за 

преокрет у развоју и шанса за успешно одрастање. Нормалне развјне кризе воде ка вишем 

ступњу психосоцијалне интеграције, реверзибилне су и нов стадијум у развоју увек је изазов 

и „потенцијална криза услед радикалне промене перспективе” (Erikson, 1968).  

Задатак особе је да успешно реши сваку кризу и приступи наредној фази развоја. 

Криза садржи и позитивне и негативне компоненте, односно централне неоформације које 

реструктурирају целокупну личност. Долази до промена како у унутрашњем свету личности, 

тако и у њеном односу са другим људима. Од решења кризе зависи ток развоја.  

Ако се сукоб решава задовољавајуће, Его усваја нову позитивну компоненту личности 

која му помаже да се даље креће у правцу развоја и гарантује му здрав развој у каснијим 

годинама. Его има особине и могућности да савлада кризе и из њих изађе јачи и 

адаптабилнији, а не да се конфликт заврши траумом. Као трајна последица „повољних 

односа“ постиже се вредан квалитет Ега, основне врлине, без којих сви други системи 

људских вредности губе смисао и релевантност. Ако пак сукоб ипак остане нерешен, Его 

уграђује у себе негативну компоненту личности. Развој може бити заустављен и особа 

наставља бити окупирана  кризом (Ларсен и Бус, 2007). 

Ериксон издваја следећих осам фаза психосоцијалног развоја и врлине које их прате: 

1. Базично поверење насупрот базичном неповерењу (0 – 18 месеци): енергија и нада 

2. Аутономија насупрот стиду и сумњи (1,5 – 3 године): самоконтрола и снага воље 

3. Иницијатива насупрот кривици (3 – 6 година): стремљење и сврсисходност 

4. Марљивост насупрот инфериорности (6 – 12 година): систем и компетентност 

5. Идентитет насупрот конфузији улога (12 – 18/19 година): посвећеност и верност  

6. Интимност насупрот изолацији (18/19 – 35/40 година): афилијативност и љубав 

7. Генеративност насупрот стагнацији (35/40– 65 година): продуктивност и брига 

8. Интегритет насупрот очајању (65+ година): самоодрицање и мудрост 



17 
 

Размотрићемо сваку фазу развоја са истицањем позитивних и негативних исхода. 

 

1.3.1. Базично поверење насупрот базичном неповерењу (0 – 18 месеци) 

Први развојни стадијум обухвата првих осамнаест месеци живота, а одговара оралној 

фази Фројдовоог психосексуалног развоја.  

Најједноставнији и најранији модалитет Ега је „примање“ али не у смислу активног 

узимања већ и примања и прихватања онога што је дато. Као што новорођенче сиса 

одговарајуће објекте и гута било коју одговарајућу течност, оно убрзо почиње да постаје 

способно да „уноси“ очима све што улази у његово визуелно поље. Тактилна чула такође 

„уносе“ оно што се осећа као добро (Ериксон, 2008). Појављују се зуби и задовољство да се 

чврсте ствари гризу. Очи су научиле да се фокусирају и обухвате објекте из мање јасне 

позадине и да их прате. Органи слуха су научили да разазнају значајне звукове, да их 

локализују. Руке су научиле да циљано посежу а шаке да чврсто стежу. На овај начин беба 

задовољава своје потребе за хрнаом, комуникацијом, испитивањем околине. 

Новорођенче ће покушати да кроз разне активности добије оно што не може сисањем, 

и онда ће или бити активна до исцрпљења, или ће наћи свој палац као уточиште од средине. 

Мајка на то може реаговати тако што ће покушати да контролише ствари. Нека клиничка 

запажања показују да код осетљивих појединаца таква ситуација може бити модел за 

поремећај у њиховом односу са светом, људима, а нарочито значајном особом. 

У овој фази се развија осећај поверења и то је прва компонента здраве личности јер 

одређује став према себи и свету. Под поверењем Ериксон подразумева “оправдано поверење 

према другима и једноставан доживљај самопоуздања.” (Ериксон, 2008). Осећај поверења је 

база за касније односе, те таква деца, када одрасту, верују да су други људи доступни и пуни 

љубави и да им се може веровати. 

Развој поверења и сигурности зависи од мајке или друге одрасле особе која се брине о 

детету. Дете је при рођењу беспомоћно и потпуно зависи од особе које се брине о њему. Дете 

ће развити осећај поверења и унутрашњу сигурност уколико постоји доследност давања и 

примања, односно ако мајка задовоњава дететове потребе, пружа бригу, нежност и љубав, уз 

афективну комуникацију. Како каже Ериксон: „Мислим да мајке стварају код своје деце 

осећај поверења начином на који се диве том детету, а у којем је укључена брига за 

дететове индивидуалне потребе“ (Фулгоси, 1997).  

Фулгоси (1997) наводи да: “Свакодневна брига, ред и распоред у дететовом животу 

пружа сигурност и поверење у одраслу особу. То поверење се мора развити и у односу према 

самом себи. Таква врста самопоуздања омогућује да дете поднесе одсутност мајке или 

одраслог који се брине о њему без кризе и страха.” 
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Ако се криза реши позитивно, дете усваја прву врлину – наду, која му даје снагу и 

веру у себе и свет око себе. Али ако дететове потребе нису задовољене, игноришу се, постоји 

лош однос са мајком, недовољно љубави и бриге, прерано одвикавање од дојке, емоционална 

изолација, све то води ка развоју базичног неповерења и осећаја угрожености у спољашњем 

окружењу. То се манифестује кроз сумњичавост у друге те осећај отуђености и изолације, 

односно социјалне неугоде у друштву (Ларсен и Бус, 2007). Већ у првој фази код детета се 

формира предиспозиција према приближавању или удаљавању од људи у будућности.  

Драстичан губитак мајчине љубави на коју је дете навикло, а без одговарајуће замене 

може у ово доба водити акутној инфантилној депресији или благом али хроничном стању 

туговања које може дати депресивну нијансу читавом преосталом животу.  

Ериксон наводи могуће разлоге за развој неповерења: непотпуна брига и 

непоузданост мајке; одбацивање и занемаривање детета; ако се мајка више брине о другим 

стварима, ако између родитеља постоје неслагања у вези са бригом о детету; ако се родитељи 

по својим ставовима знатно разликују од социјалне околине.  

Према Бразелтону (2002) проблеми су повезани са такмичењем између родитеља. Тај 

природан осећај посесивности наводи родитеље да се несвесно понашају као супарници – 

траже грешке један другоме. Тек када су оба родитеља спремна да подрже један другог, да 

уче на својим грешкама, тада њихова сарадња иде у корист детета. Деци није потребно да 

њихови родитељи мисле о свему исто, већ им треба осећај да су им родитељи посвећени и да 

између њих не постоји напетост. 

 

1.3.2. Аутономија насупрот стиду и сумњи (18 месеци – 3 године) 

Други стадијум психосоцијалног развоја подудара се са Фројдовом аналном фазом 

која обухвата период од годину и по дана и траје до треће године.  

Дете у овој фази веома брзо стиче способност да испитује свет око себе и почиње да 

се сматра способним да манипулише својим деловима. Код детета се развија мускулатура 

која му омогућава да активније делује на своју околину и да се у њој креће (Фулгоси, 1997). 

Дете истражује своју околину, испитује однос према њој, ступа у различите врсте 

интеракције. Овладавање ходом, говором и почетак мишљења воде у прву аутономију. Дете 

испитује границе самосталности и стиче први идентитет. 

Сходно приликама које дете има, оно ће да развије више или мање самопоуздања и 

почети да предузима одговарајуће ризике. Дете почиње да се опире одраслима који све раде 

уместо њега и почиње да изражава жељу да нешто уради само, на свој начин. Главне фразе 

су „Могу сам/а“; „Нећу“. Позитивни резултати независних дететових постигнућа доносе 

осећај задовољства и поноса због успеха, јачају осећај аутономије.  
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Други стадијум је одлучујући за размер између љубави и мржње, између сарадње и 

својеглавости и између слободе самоизражавања и њеног пригушивања. Узајамна регулација 

између одрасле особе и детета суочава се са великим тестом. 

Конфликти се виде у проблему навикавања на чистоћу: дете се стиди и сумња у себе 

због неуспеха да задовољи родитељска очекивања и због недостатка самопоуздања, док 

осећање аутономије проистиче из успешне самоконтроле и самопоуздања (Ериксон, 1967). 

Главни конфликт је око тога да ли да изражава или не изражава своју вољу. Позитивно 

решавање кризе у томе је да дете поступно развија самоконтролу, али без штетних утицаја на 

самопоштовање. Када дете има осећај вештине и контроле над стварима, развија 

самопоуздање и осећај аутономије који му омогућује истраживање и учење. Разввија се друга 

основна врлина – снага воље. 

Врло су значајни родитељи који могу утицати на дететове активности, могу 

подржавати и допуштати или ограничавати и забрањивати активност. Деца од родитеља 

очекују да их пусте у њиховој истраживачкој активности. Они морају детету омогућити 

слободу и самоконтролу понашања. За родитеље је важно да обезбеде могућности за своје 

дете да ради ствари на свој начин (да се само обуче, среди своју собу, помогне у кућним 

пословима). Дечије рутине треба следити, да дечји ритуали служе многобројним сврхама – 

обезбеђују контролу и ред у дечјем окружењу и осећање сигурности и предвидљивости.  

Дете треба да понесе поруку: „Ја сам слободна воља коју поседујем“ али често излази 

са поруком: „Ја сам заробљеник који не може да бира“ (Влајковић, 2007).  

Негативно решење се јавља ако су родитељи строги и забрањују или кажњавају дете 

када је независно, онемогућују детету да учини оно што може или када показују бес или 

нестрпљење према дететовим поступцима. Превише заштитнички родитељи могу 

проузроковати проблеме јер ометају дететово истраживање и упознавање животних догађаја 

и искуства. Дете тада почиње развијати осећај срама или сумње у своје циљеве о којима 

размишља. Стид и сумња су засновани на још увек постојећој зависности детета од других и 

његовом страху од упуштања у активности које превазилазе његове способности. Ериксон је 

дефинисао стид као: “Стид подразумева да је особа потпуно изложена и свесна да је гледају 

– другим речима свесна себе. Особа је спремна да буде видљива, а није спремна да буде 

видљива зато замишљамо стид као ситуацију у којој нас гледају када нисмо потпуно 

одевени” (Ериксон, 2008).  

Да би се развила аутономија, потребно је да постоји развијен стадијум поверења. 

Правилно развијен осећај аутономије складно ће се надопунити са раније развијеним 

осећајем поверења и међусобно ће се појачавати, те ће унапређивати дететов развој. Фулгоси 

наводи да: “До негативног облика решавања кризе долази и ако је дете у првом стадијуму 
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живота стекло слаб или никакав осећај поверења, онда ће у том стадијуму живота много 

теже развити осећај аутономије и самосталности. Такво дете ће бити несигурно и даље ће 

тражити и очекивати помоћ одраслих.”(Фулгоси, 2007). Ако је средина сувише ригидна и 

несвесно инсистира да се детету одузме могућност да постепено овлада контролом, дете ће 

се суочити са поразом и биће принуђено да се врати у ранију оралну фазу. 

 

1.3.3. Иницијатива насупрот кривици (3 – 6 година) 

Трећи стадијум психосоцијалног развоја одговара фалусној фази у Фројдовој 

периодизацији, која траје од треће године до почетка формалног школовања.  

Дете је у овој фази савладало ходање и трчање. Спремно је да себе види као биће које 

је велико колико и одрасли који се крећу наоколо. Почиње да прави поређења и развија 

неуморну радозналост за разлике у величинама, а посебно за полне разлике. Њихове језичке 

способности омогућују им да се међусобно споразумеју, удруже и на тај начин прошире свој 

круг социјалних веза изван своје куће и укућана. Вођено старијом децом или одраслима у 

околини дете постепено улази у дечији свет обданишта, своје улице и свог дворишта. 

Повећава се власт детета над околином, али истовремено расте и његова одговорност.  

Према Ериксону овај период се још назива и „добом игре“, што је главна врста 

активности у којој деца преузимају на себе одређене улоге и одређене одговорности, 

имитирају одрасле и тиме добивају своју прву вежбу у задацима одраслих током игре. 

Покушава да схвати могуће улоге и да разуме колико може које су улоге вредне имитирања. 

Сада лакше може да то повеже са улогама везаним за његов узраст. 

Дете у тој фази мора стећи своју полну улогу. Ово је стадијум инфантилне сексуалне 

радозналости, гениталне подражљивости, преокупације и претераног интересовања за област 

сексуалног. Може се развити фокусирано интересовање за гениталије оба пола као и тежња 

да се кроз игру изводи сексуални чин или барем сексуално истраживање.  

Жестока сметња све већој локомоторној вештини и поносу што је сада велики и скоро 

исто толико добар као отац и мајка настаје услед чињенице да је у гениталној области сасвим 

инфериоран. Штавише, додатно га зауставља и чињеница да чак ни у далекој будућности 

неће бити отац у сексуалном односу са мајком, нити мајка у сексуалном односу са оцем. 

Веома дубоке и емотивне последице овог увида и магијски страхови с тиме повезани чине 

оно што је Фројд назвао едипални комплекс – скуп љубави и непријатељских осећања које 

свако дете осећа према родитељима. Дечаци своју прву гениталну приврженост везују за 

мајчинску фигуру која је иначе угађала њиховим телима, а да свој први сексуални ривалитет 

развијају према особама које сексуално поседују те мајчинске фигуре. Са друге стране, 

девојчице се везују за оца и друге важне мушкарце, љубоморне су на мајку, а то може 
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узроковати анксиозност јер је то спречава да нађе уточиште код њој сасвим сличне мајке, 

чинећи мајчино неодобравање још више магијски опасним јер је несвесно заслужено.  

Ериксон такође сматра да криза у основи има сексуалну природу (Фулгоси, 1997). 

Ериксон је о Едиповом комплексу говорио следеће: “Ако кажете да се мали дечак 

заљубљује у мајку и да касније има тешкоћа проћи ту фазу заљубљености, морамо имати 

на уму да је она од почетка детету била све. Проблем је у томе што се мајка природно 

укључује у дечакове прве гениталне маштарије баш у време када је цела његова иницијатива 

спремна и усмерена на проналажење нових циљева.” (Еванс, 1969). У то време код детета 

могу развијати нове способности и ако се допусти пуни развој његових потенцијала, дете ће 

бити у много мањој опасности од развијања таквог комплекса.   

Деца у том стадијуму траже, следе и планирају, усмеравају своју активност према 

одређеним циљевима (Фулгоси, 1997). Она уче на изразито наметљив и живахан начин, а то 

их води даље од сопствених ограничења ка будућим могућностима. Дете је чврсто уверено 

да је особа и посматра у светлу: “Ја сам оно што могу замислити да ћу бити.” (Ериксон, 

1964, стр. 122). Код детета се у овој фази јавља осећање инцијативе као основа за снажно али 

и реалистично осећање амбиције и независности. Дете делује више самоктивирано: “Оно 

поседује известан вишак енергије који му омогућава да неуспехе брзо заборави и да ономе 

што делује пожељно приступи са несмањеним и боље усмереним трудом.”(Ериксон, 2007).  

Деца развијају иницијативу ако имају родитеља који су пуни разумевања, охрабрују 

њихове активности и подржавају их. Као резултат, дете постаје усмерено према циљу или 

циљевима (Ериксон, 2007). Развија се врлина – сврсисходност. 

Осећај кривице развија се онда када родитељи онемогућују самостално завршавање 

игре, као и разне врсте казни које родитељи примењују, уместо љубави и разумевања. 

Фулгоси наводи да: “Поступци и понашања родитеља имају велику важност у појављивању 

иницијативе или кривице. Деца чији родитељи охрабрују њихове активности осећају да је 

таква активност награђивана и подржана. Она деца чији се родитељи критички односе 

према иницијативи детета или је исмијавају и забрањују, имају осећај да је њихова 

иницијатива кажњавана. Код такве деце јавља се осећај кривице, а иницијатива се почиње 

губити или избегавати” (Фулгоси, 1997). Ако се код детета развије осећај кривице, јавља се 

и резигнација и одустајање, осећај безвредности, недостаје им храброст да предузму нешто.  

На овом стадијуму се успоставља савест која је велики управљач иницијативом. Дете 

се осећа не само посрамљеним када је затечено него почиње и да се плаши да буде затечено. 

Почиње да осећа кривицу чак и за саме мисли и за дела која нико није видео. То је камен 

темељац моралности у индивидуалном смислу. Савест деце може бити примитивна и 

окрутна, као на пример у случајевима када деца науче да себе ограничавају све до тачке 
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инхибиције, када развију послушност дословније него што би то родитељ хтео, или када 

развију дубоко назадовање и трајну озлојеђеност зато што се чини да ни сами родитељи не 

живе према оној савести коју подстичу код детета. Један од најдубљих сукоба у животу јесте 

мржња према родитељу који је служио као узор савести. 

Осећај кривице има значајан утицај на каснији живот појединца. Последице се често 

манифестују када се конфликти у вези иницијативе могу изразити кроз самоограничавање 

које спречава појединца да живи према својим унутрашњим потенцијалима. У одраслој доби 

могу се појавити симптоми опште пасивности, психопатски облици понашања, сексуална 

импотенција и друго (Фулгоси, 1997). 

 

1.3.4. Марљивост насупрот инфериорности (6 – 11 година) 

Четврти стадијум психосоцијалног развоја одговара латентној фази психосексуалног 

развоја и почиње око шесте године живота. Дете у овој фази полази у школу, мења однос 

према родитељима и према себи. Од детета се очекује да научи одређене вештине које 

култура у којој живи захтева од њега, да развије марљивост и упорност, продуктивност, 

активност, као и интересовање. У вези са тим Ериксон ову фазу другачије и назива “фазом 

усвајања одговорности” јер дете се у школи учи и одговорношћу: “Ни у једно друго време 

дете није спремније да учи брзо и заинтересовано, да одрасте у смислу дељења дужности, 

дисциплине рада. И дете је такође спремно да заједнички прави ствари, да учествује у 

градњи и планирању, да се везује за учитеље и родитење друге деце.”(Влајковић, 2007). 

Психолошки конфликт настаје између дечијег нагона за овладавањем околином и 

очекивањима која одрасли постављају према деци. Конфликт се решава успешно ако дете 

развије осећај компетентности у извршавању користних вештина и задатака.  

Ако имају довољно успешних искустава, деца тада верују у своју снагу и способност, 

развијају осећај марљивости – осећај да могу радити како би постигли оно што желе. Сваком 

детету је понекад потребно да се игра али ће пре или касније дете постати незадовољно или 

разочарано јер нема осећај да је од велике користи, да је у стању да направе нешто и то 

добро, и Ериксон тако дефинише „осећај марљивости“. (Ериксон, 2008). 

Основна порука ове фазе развоја гласи: “Ја сам оно што научим да остварим.” Дете 

мора да стекне уверење да може све шо жели, наравно ако је то морално прихватљиво. 

Развија се још једна битна врлина – компетентност. Осећај компетентности укључује 

неколико развојних постигнућа: позитиван и реалистичан појам о себи, понос због 

постигнућа, морална одоговрност и сарадња са вршњацима. (Берк, 2019, стр. 314).  

Овај стадијум се разликује од других по томе што „не садржи замах од жестоког 

унутрашњег преврата до нове вештине.“ (Ериксон, 2008). Он је друштвено најпресуднији 
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стадијум пошто марљивост укључује обављање ствари уз друге и са другима: прво осећање 

за поделу рада и за једнакост могућности јавља се у ово време.  

Ако имају довољно неуспешних искустава, деца могу развити осећај инфериорности – 

осећај да немају способности да напредују у животу. Често се јавља порука: “Ја сам оно што 

ми говоре да треба да остварим.”Према Ериксону: “Бојажљиве особе, склоне да сваку па и 

најмању животну тешкоћу виде као непремостиву препреку, жртвујући сопствене жеље, 

живе у безличном усаглашавању са другима, припадају особама које у овој животној фази 

нису усвојиле одговорност, већ су развиле осећање мање вредности.”(Влајковић, 2007). 

Опасност овог стадијума је осећај некомпетентности, који се огледа у песимизму и мањку 

самопоуздања да могу нешто добро да учине.  

Осећај инфериорности може бити узрокован недовољним разрешавањем претходног 

конфликта: дете можда још увек жели своју мајку више него знање, можда је још увек беба 

код куће него велико дете у школи, можда се још увек пореди са оцем. Инфериорност може 

да се јави када породица није припремила дете за школу, или када наставници и вршњаци 

униште дететов осећај компетенстноти кроз негативна искуства и однос.  

Осим родитеља, од учитеља такође зависи колико успешно ће дете превазићи ову 

развојну фазу. Одлике доброг учитеља је да зна како да смењује дечију игру и учење, како да 

сваком детету да времена, како да препозна различите таленте, како да мотивише. Ако је 

учитељ невешт или незаинтересован, неће успети да развије дететову самосталност и неће га 

научити да трудом може доћи до резултата.  

Од изузетне важности је и степен поверења између учитеља и родитеља детета. 

Родитељи имају велику потребу да верују учитељима, као и њихова деца јер су учитељи ти 

који ће да развијају и одржавају осећај продуктивности 

 

1.3.5. Идентитет насупрот конфузији улога (12 – 18 година) 

Адолесценција је период брзих физичких, психолошких и когнитивних промена, које 

треба да савладају за кратко време и успоставе свој иденитет. Млади постају свесни 

карактеристика као што су: допадање и недопадање, антиципација циљева будућности и 

сврхе контролисања властите судбине. Развој апстрактног мишљења почиње да помаже 

разумевању етичких категорија. Истовремено то је време бунтовништва: окретања против 

родитељског ауторитета и критиковања одраслих. То је период великог изазова, како за 

адолесценте тако и за родитеље. 

Промене у адолесцентном периоду по Ериксону имају за циљ синтетизовање свега 

што се догодило у ранијим фазама и изграђивање поузданог и стабилног идентитета. 

Идентитет је орган Ега који на крају ране адолесценције интегрише све фазе инфантилног 
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ега и неутралише аутократију инфантилног суперега. „Его-идентитет је једини унутрашњи 

механизам који спречава дуготрајни савез Супер-ега са нереконструисаним остацима 

латентног инфантилног беса“ (Ериксон, 1963). 

Ериксон је био први који је идентитет видео као главно постигнуће у развоју 

личности у адолесценцији и као кључни корак према израстању у срећну и продуктивну 

одраслу особу. За Ериксона (1959) праву зрелост је достигла личност која има формиран 

осећај идентитета (Брковић, 2011, стр. 43). Субјективно – осећај основног поверења, а 

несвесно – осећај укорењености и благостања, самопоштовања и сврсисходности. 

Активирајући чинилац при обликовању идентитета је Его који одабира и интегрише 

таленте, подобности и вештине. Ако у томе успе, основна порука коју носи за будућност је: 

„Ја сам оно што јесам!“ (Влајковић, 2007). 

Изградња идентитета подразумева одговор на питање „Ко сам ја?“, које су наше 

вредности и животни правци које ћемо следити. Ово питање се састоји у „постизању новог 

јединства међу елементима прошлости и очекивањима будућности, а то јединство је извор 

фундаменталног осећаја идентитета и континуитета“ (Петровић и Живковић, 2019, стр. 

390). Одговор на питање идентитета постиже се реалном проценом себе и своје прошлости, 

узимајући у обзир своју културу, посебно идеологију, као и оно што друштво очекује од нас. 

Процес интеграције треба да се одвија око основних области као што су професија, 

сексуална оријентација, верске и политичке идеје, а такође треба да доведе до флексибилне, 

али константне посвећености овим областима на начин да објективно обезбеди интеграцију 

појединца у друштво (Петровић и Живковић, 2019, стр. 390).  

Снага Ега, односно врлина која се јавља у овој фази је верност – способност да се 

одржи лојалност упркос неизбежним противречностима вредносног система (Ериксон, 1963). 

Према Ериксону, верност је темељ на коме се ствара континуирано осећање идентитета 

осећање да је млада особа јединствено људско биће, а ипак спремно да се уклопи у неку 

размену улога у друштву, било да се та улога одоноси на усавршавање постојећег или 

увођење нечег новог. Постаје покретачка сила многих обавезаивања – полне оријентације, 

занимања, интерперсоналних односа, укључености у заједницу, етничке и групне 

припадности, моралних, религиозних и политичких идеала, итд. (Берк, 2019, с. 382). 

Постоји опасност да дође до кризе идентитета, која подразумева промењем 

доживљај себе, осећај несигурности и деперсонализацију (Erikson, 1976, стр. 12-13). Особа  

особа се осећа изоловано, празно, анксиозно, неодлучно, са сумњом у погледу сопствене 

будућности. Њено понашање може бити регредирајуће, непостојано или непредвидиво.  

Француски психоаналитичар Венсан, адолесцентну кризу види као: период три 

одвојене позиције које се сукцесивно смењују, а то су: пубертетски хаос, централна 
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нарцистичка депресија и поновно откривање објекта... Оне садрже ефекте реорганизације 

оног што им је претходило. Реорганизације се очекују између: детињства и адолесценције, 

сваке од три позиције адолесценције и адолесценције и одраслог доба. Адолесцентна криза, 

представља последицу несрећних реорганизација.” (Дуканац, 2013).  

Коришћење могућности „новог тела” и „новог ума” захтева одрицања од старих 

улога, старих образаца функционисања и размишљања, укратко одустајање од свог „дечијег 

идентитета”. То ствара несигурност у покушају успостављања новог идентитета. Све ове 

промене чине да су адолесценти подложни опасностима (Дуканац, 2013). Брегер истиче три 

овакве опасности: екстремизам, претерана стегнутост и бег од реалности. (Дуканац, 2013) 

Тестирање граница је здрав и неопходан облик експериментисања који сам по себи 

изазива анксиозност. Ериксон наводи да: “Адолесценти не подносе границе, а жуде за њима; 

буне се против родитељског ауторитета, а жуде за неким новим ауторитетима са којима 

ће се идентификовати и који ће им дати јасну дефиницију граница и улоге у 

животу.”(Дуканац, 2013). Оно што може да буде патолошко је временска и квалитативна 

екстремност до које експериментисање може да доведе у покушају да се избегне 

преплављујућа анксиозност неодређеног идентитета. Уколико је капацитет за подношење 

несигурности, настале услед експериментисања различитим улогама, ограничен, смањен или 

компромитован лако се ускаче у инстант идентитет који наизглед ствара сигурност, лако 

очврсне и има снагу да заустави даљи развој. 

Супротно од екстремности је претерана стегнутост. Стегнути адолесценти се брзо 

мире са оним за шта претпостављају да су социјално прихватљиве улоге одраслих. Они се 

предају ауторитету и слажу са свим што њихова околина каже и као последица тога јавља се 

да се адолесценти присиљавају на уклапање у неку улогу. Покушавају да буду оно што мисле 

да други од њих очекују. На тај начин блокирају себе у експериментисању са различитим 

улогама сопственог избора, неопходног у стварању сопственог идентитета.  

Што се тиче треће опасности – бег од реалности, Дуканац у својој докторској 

дисертацвији наводи: „Најјача опасност у адолесцентном развоју бекство од реалности. То 

се дешава код оних адолесцената који не могу да поднесу терет акумулиране анксиозности 

настале услед различитих аспеката непријатности.Оне могу потицати услед сусрета са 

„новим телом”, услед пробуђене сексуалности или услед преокупираности коју може да 

ствара „нова способност” интроспекције” (Дуканац, 2013). Ауторка даље наводи различите 

степене изражености бега од реалности: „ од нормалног повлачења, коме многи адолесценти 

прибегавају, преко привремног бекства или „раскида” са реалношћу, бекства од културе, 

бекства у свет наркотика, па све до почетка схизоидног идентитета.”(Дуканац, 2013). 
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Ериксон је адолесценцију видео као тежак и компликован процес, који се не остварује 

лако и безболно, већ кроз неравнотежу, а често и кроз психопатологију (Дуканац, 2013). 

Исходи прве четири фазе манифестују се у адолесценцији. Поверење се диференцира 

у поверење у садашњост, оптимизам према будућности, способност слеђења изабраних 

циљева, док неповерење има супротне ефекте. Позитиван исход друге фезе у адолесценцији 

се диференцира у самосталност, спремност на акцију, негативан кроз бављење собом и 

несамосталност. Позитиван исход треће фазе води адолесцената у испробавање улога при 

обликовању идентитета, а негативан ка фиксацији улога и сумњи у властиту вредност. 

Позитиван исход четврте фазе олакшава у адолесценцији прихватање задатака и учење 

вештина за њихово ефикасно савлађивање, док негативан исход има супротне ефекте. 

Психосоцијалне фазе могу да кулминирају снажним осећањем неадеквантности и 

инфериорности и самим тим да наруши продуктивност и тако ће поставити дете у друштвени 

колапс у адолесценцији (Ериксон, 1963). Неуспешно решавање криза може да доводе до 

безнађа, нарушава емоционалну виталност, јавља се стид и спречава личну аутономију која 

је неопходна да се развије због самоограничења и контроле импулса (Ериксон, 1963). Рани 

емоционални и социјални показатељи, као што су ниска посвећеност и стално нарушавање 

самопоуздања, у адолесценцији знају да ескалирају и да се јави самодеструктивно и 

антисоцијално понашање (Ferguson et al, 1999).  

Формирање идентитета води у шестој фази ка интимности, а конфузија идентитета ка 

изолацији. Последица негативног исхода из пете психосоцијалне кризе води до конфузије 

ауторитета у средњем одраслом добу, а у позном добу до вредносне конфузије (неспособност 

одређивања животног смисла). 

У савременим незападним културама, глобализација повећава проценат младих за 

које је већа вероватноћа да ће доживети конфузију улога него да ће успешно формирати 

идентитет (Петровић и Живковић, 2019, стр. 390). 

 

1.3.6. Завршне фазе психосоцијалног развоја 

По завршетку адолесценције настаје следећа фаза – фаза интимности (између 19 и 40 

године), чији је задатак успостављање блискости и интимности са другим особама. Како 

каже Ериксон (1963): „новопечени одрасли, рођен као резултат тражења и упорне одбране 

сопственог идентитета, пун је жеље и спреман је да свој идентитет споји са 

идентитетом других“.Спреман је за интимност, у стању је да се веже у именоване односе 

интимног и другарског нивоа и да испољи моралну снагу, остајући веран таквим односима, 

чак и ако захтевају значајне жртве и компромисе.  
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Завршетак ове фазе ће довести до љубави и посвећености. Љубав је врлина која 

представља основну снагу Ега на овом стадијуму. Порука гласи: “Ми смо оно што волимо” 

(Ериксон, 2007).  

Избегавање оваквих личних искустава из страха од губитка Ега може довести до 

дубоког осећаја изолације, односно избегавања контакта који захтевају интимност, и касније 

заокупљеност собом. Порука ће гласити: “Ја сам оно што волим” (Влајковић, 2007). Особа не 

може да изгради здраве и стабилне партнерске односе. У психопатологији, овај поремећај 

може довести до озбиљних „проблема са карактером“.  

Интимност је саставни део нормативних начина избора сексуалних партнера, сарадње 

и ривалства својствених датој култури.Опасност ове фазе је да особа доживљава интимне, 

такмичарске и непријатељске односе са истим људима.  

Следећа је фаза генеративности која обухвата период од 40 до 65 године. Овај 

период подразумева продуктивност, креативан живот, интересовање уређење живота, 

задовољство породичним односима и осећај поноса на своју децу. 

Позитиван исход ове фазе подразумева генеративност као способност да се особа 

интересује судбином људи и ван породичног оквира, да размишља о животима будућих 

генерација, формама друштвеног поретка и света у будућности. Особе које су успешне, 

продуктивне, инвестирају у породицу и посао и преузимају одговорност. Врлина која прати 

продуктивне особе је брига о ономе што треба урадити, заштитити, што не треба дозволити.  

Ако обогаћивање не успе, долази до регресије ка опсесивној потреби за псеудо-

интимом, често са дубоким осећајем стагнације и осиромашења приватности. Неуспешне 

особе се баве "пропуштеним" шансама, развија се егоизам, непродуктивност у послу, застој, 

болести. Јавиће се усамљеност и дубоко осећање ускраћености и незадовољства. Тада људи 

почињу да се препуштају себи као да је свако од њих своје и једино дете; а тамо где за то 

постоје повољни услови, рани инвалидитет – физички или психички – постаје средство за 

фокусирање бриге на себе.  

Неки млади родитељи пате од кашњења у њиховој способности да развију ову фазу. 

Разлози кашњења често се могу наћи у утисцима раног детињства; у претераној себичности, 

заснованој на сувише интензивном самостварању успешне личности; и коначно, недостатак 

поверења, „вере у људски род“. 

Фаза интегритета обухвата старо доба, тачније узраст од 65 година и надаље. Под 

интегритетом се мисли на интегритет Ега, односно акумулирано поверење Ега у његову 

потрагу за редом и смислом. То је постнарцисистичка љубав људског Ега, као искуства које 

преноси одређени светски поредак и духовно значење (Ериксон, 1963). Према Ериксону ова 

фаза представља: „прихватање једног и јединог циклуса живота као нечега што је било 
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предодређено да се догоди, а што нужно није допуштало никакве замене; а то, пак, 

подразумева нову, другачију љубав према родитељима“ (Ериксон, 1963).  

Ову фазу карактерише завршетак живота, избалансирана оцена проживљеног, 

прихватање живота какав јесте, задовољство прошлошћу и способност да се помиримо са 

смрћу. Ериксонова порука у овој фази гласи: “Ја сам оно што од мене остаје” (Влајковић, 

2007). Особа сумира сва животна искуства која је прошла. Синтеза искуства, задовољство 

животом и реална оцена себе воде осећању интегритета и самопоштовању. Са овом коначном 

консолидацијом, смрт више није страшна, ни мучна. Развија се врлина – мудрост, 

промишљеност која је акумулирала из властитих и преузетих искустава. Она се манифестује 

у томе да људи налазе вредност и смисао живота упркос његовој коначности. 

Међутим, уколико је особа разочарана животом, развија се очај и осећање 

бесмислености живота. Очај се изражава кроз свест да је остало премало времена да се 

покуша започети нови живот и доживети други путеви ка целовитости. Уместо да се особа 

помири и да прихавти своје животне изборе, она наставља са дубоким осећајем да је могла 

више, боље и да је “судбина тако хтела”. Јавља се порука: “Ја сам оно што је могло од мене 

да остане” (Влајковић, 2007). Такве особе су неповерљиве према себи и другима, што се са 

годинама појачава. Одсуство или губитак интеграције Ега изражава се у страху од смрти: 

животни циклус се не прихвата као крај живота. Лоша решења ове кризе могу да се огледају 

кроз депресивне епизоде, које се понекад завршавају и суицидом. 

Ериксонове психосоцијалне фазе и њихови задаци су временски и узрочно-

последични низ развојних прекретница које кулминирају у продуктивној и емоционално 

функционалној одраслој особи (Каген, 1981). Можемо приметити однос између интегритета 

одраслих и базичног поверења код деце – здрава деца неће плашити живота ако стари људи 

око њих имају довољно интегритета да се не плаше смрти (Ериксон, 1963). 

Зрела личност се формира уколико прође све развојне фазе. Правац и организација 

развоја повезани су са васпитањем и образовањем, који су типични за одређену културу 

(Ериксон, 1963). Нормалан развој се може разумети само у односу на животне околности 

присутне у свакој култури. Битан је социјални контекст, реаговање околине и интеракција са 

околином.  

У сваком стадијуму развоја Его стиче ставове и вештине  који појединца чине 

активним припадником заједнице, који придоноси њеном развоју (Берк, 2019, стр. 16). 

Односно, битно је да се узму у обзир способности које су потребне и које се цене у свакој 

заједници. (Берк, 2019, стр. 17). 

Најважнија социјална заједница за обликовање дететовог развоја је породица. 
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1.4. Породица као детерминанта развоја 

 

Породица је примарна група одговорна за развој појединца. Њено функционисање 

може бити мање или више успешно. 

Функционалне породице су породице где је образац функционисања међу члановима 

здрав, представљају синоним за „срећну породицу.Функционалне породице одликују:  

● Повезаност чланова у заједницу 

● Поштовања за индивидуалне разлике и аутономију 

● Нега 

● Отворена комуникација 

● Отворено решавање проблема  

● Етичке вредности  

Дисфункционалне породице карактерише породични образац који није у стању да 

одговори на развојне потребе својих чланова и који не испуњава задатак одређеног животног 

циклуса (Светозаревић, 2016). Породична дисфункционалност укључује различите обрасце 

потешкоћа и проблема који се препознају у функционисању супсистема у оквиру породице, 

породице у тоталитету, као и у односу на друге социјалне системе у које је укључена. 

Кључне карактеристике дисфункционалне породице су:  

● Породице не знају да задовоље своје основне животне потребе (за опстанком, 

сигурношћу, љубављу, припадањем, самопоштовањем) 

● Систем у породицама је непредвидив 

● Обрасци функционисања су проблематични 

● Одсуство емпатије 

● Механизам одбране који се најчешће јавља је дисоцијација (особа губи појам о 

времену и уместо старих, у тренутку створи нове представе о себи) 

● Често долази до „замене улога“ где је дете преузима родитељску одгворност 

● Најчешћи образац је кохезивност (од неукључености чланова до тоталне 

умрежености) 

Минучин, оснивач структурне породичне терапије, у свом теоријском концепту, 

објашњава функционалност и дисфункционалност породице одређеним одликама: 

● Породична структура је скуп делова трансакције, вербалне и невербалне. 

Функционалне породице имају одговарајућу структуру, у односу на хијерархију моћи и 

остваривање очекиваних улога. Она је добро структурисана, флексибилна и кохезивна, у 

односу на дисфункционалну коју одликују нефлексибилност и смањенa кохезивност. 
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● Породица је састављена из више хијерархијских субсистема и њено 

функционисање се заснива на подели рада и остварењу планова и задатака. Код 

дисфункционалних породицаподела улога је нејасна, задаци неостварени, између 

субсистемасу конфликти. 

● Границе субсистема се односе на правила учествовања у породичном животу. 

Функционална породица има јасна правила, која омогућавају спонтаност комуникације и 

међусобну привлачност, за разлику од дисфункционалних код којих су границе превише 

затворене или пропустљиве укључивањем других супрасистема у њено функционисање. 

● Функционалне породице су добро адаптиране, како споља, тако и изнутра, у 

oдносу на дисфункционалне код којих je нејаснаорганизацијa, лоше доношење правила у 

односима и договарање између чланова (Грујић, 2019). 

 

Дисфункционалне породице често одликује и психијатријска дијагноза родитеља, 

зависност од алкохола, мањак топлине, изложеност високом степену стреса и негативних 

емоција, злостваљање, развод супружника, одвајање деце од родитеља, посебно мајке. Све то 

доводи до сепарационе и социјалне анксиозности, депресије, фобичног понашања, ниског 

самопоштовања, а такође утиче на интелектуални развој и школско постигнућејер су много 

чешћа неприлагођена понашања, које не одговара његовом узрасту и захтевима средине. 

Често су присутна и суицидална понашања, малолетничка делинквенција, као и проблеми у 

романтичним везама, девијантна сексуална понашања, емоционална усамљеност. Социјално 

оштећење у детињству је значајан предиктор будуће злоупотребе супстанци (Грин, 1999). 

Многа деца из дисфункционалних породица су претрпела емоционалну трауму као 

резултат развода, смрти, несреће која је задесила њихову породицу. Истраживања која 

описују ефекте ПТСП-а истичу сличост у томе да жртве које имају посттрауматски стресни 

поремећај пате и имају велики недостатак у психосоцијалним особинама, превенстено у 

односима поверења, иницијативе и самопоуздања, као и деца која трпе последицу 

неуспешног решавања психосоцијалних задатака (Пери и Азад, 1999).  

Ериксон (1963) закључује да нерешене психосоцијалне кризе доводе до 

проблематичног понашања које ремети друштво, породицу и околину у којој се дете налази 

(McMaken, 2000).  

Због свега наведеног, деца из дисфункционалних породица су у много већем ризику 

од осталих, те ћемо у раду покушати да емпиријски докажемо постојање разлика у нивоима 

психосоцијалног развоја између деце из функционалних и дисфункционалних породица. 
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2. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА 

 

2.1. Проблем, циљ и хипотезе истраживања 

Проблем истраживања тиче се утицаја породице, као примарног социјалног 

окружења, на психосоцијални развој деце. Примећено је да дисфункционални породични 

обрасци нарушавају или пак отежавају развој детета, посебно у првим годинама живота. С 

друге стране, породична функционалност није гаранција успешног решавања свих развојних 

фаза, јер на сцену у одређеном тренутку ступају шири социјални утицаји – школа, вршњаци, 

друштво у целини. Стога се поставља питање – колики је заиста утицај породице на 

психосоцијални развој детета, с тачке гледишта њене функционалности? На ову тему је у 

Републици Србији спроведено недовољно истраживања, што је чини изузетно актуелном. 

Проблем истраживања представљен је кроз неколико питања: 

1. Да ли се деца из функционалних и дисфункционалних породица разликују 

према успешности проласка кроз психосоцијалне стадијуме развоја, односно да ли је 

породична дисфункционалност нужно доводи до нерешености развојних криза? 

2. Да ли постоје разлике између деце функционалних и дисфункционалних 

породица по питању нивоа самопоштовања као једног од кључних показатеља 

психосоцијалне зрелости у дечијем узрасту? 

3. Да ли се деца из функционалних и дисфункционалних породица различито 

гледају на школу, односно у различитом степену су јој посвећени? 

Циљ истраживања јесте утврђивање постојања разлика између деце из 

функционалних и дисфункционалних породица у погледу психосоцијалног развоја, однонсо 

достизање зрелости у фазама поверења, аутономије, иницијативе и продуктивности. Поред 

тога,занимало нас је да ли постоје разлике између наведених група деце по питању нивоа 

самопоштовања и посвећености школи. 

У складу са проблемом и циљем истраживања, формулисали смо следеће хипотезе: 

1: Деца из функционалних породица ће показати више нивое психосоцијалне зрелости 

него деца из дисфункционалних породица, што значи више нивое базичног поверења, 

аутономије, иницијативе и продуктивности. 

2: Деца из функционалних породица ће имати виши ниво самопоштовања него деца из 

дисфункционалних породица  

3: Деца из функционалних породица ће показати већу посвећеност и позитивнији став 

према школи у односу на децу из дисфункционалних породица. 
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4: Степен психосоцијалне зрелости деце позитивно је повезана са нивоом 

самопоштовања и ставовима деце према школи. 

5: Постоји позитивна повезаност између самопоштовања и ставова деце према школи. 

 

2.2. Узорак  

 

Укупан узорак чини 60 испитаника, школског узраста од 9 до 11 година (Графикон 

2.), од тога 58,3% дечака и 41,7% девојчица (Графикон 1.).  

 

Графикон 1. Структура узорка према полу 

 

 

Графикон 2. Структура узорка према узрасту 

 

Укупан узорак чине две независне подгрупе испитаника. Прву подгрупу чинило је 30-

оро деце из функционалних породица, која су одабрана случајним узроковањем. Међу њима 

58,3%

41,7%

дечаци девојчице

28,3
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35
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је 60% дечака и 40% девојчица (Табела 1.), узраста од 9 (36,7%), 10 (40%) и 11 година 

(23,3%) (Табела 2.). 

Другу групу чини 30-оро деце из дисфункционалних породица, који су корисници 

програма „Центар за подршку породици“. Међу њима је 56,7% дечака и 43,3% девојчица 

(Табела 1.), узраста од 9 (20%), 10 (33,3%) и 11 година (46,7%) (Табела 2.). 

 

Табела 1. Структура испитаника према полу, у подгрупама 

 Деца из функционалних породица Деца из дисфункционалних породица 

Пол Број испитаника Проценат Број испитаника Проценат 

дечаци 18 60,0 17 56,7 

девојчице 12 40,0 13 43,3 

Укупно 30 100,0 30 100,0 

 

Табела 2. Структура испитаника према узрасту и разреду, у подгрупама 

 Деца из функционалних породица Деца из дисфункционалних породица 

Узраст / Разред Број испитаника Проценат Број испитаника Проценат 

9 година / трећи  11 36,7 6 20,0 

10 година / четврти 12 40,0 10 33,3 

11 година / пети 7 23,3 14 46,7 

Укупно 30 100,0 30 100,0 

 

Деца из дисфункционалних породица су деца која су укључена у програм „Центар за 

подршку породици“ у оквиру СОС Фондације Дечија села Србија. То је невладина, 

непрофитна организација која пружа едукативну, саветодавну, материјалну и 

психосоцијалну подршку породицама где су деца пред измештање из породица. То су 

већином деца чији су родитељи самохрани, бивши зависници, нижих интелектуалних 

способности, деца која немају приступ хигијенксим условима, не добијају довољно бриге и 

неге, која често имају потешкоћа у учењу. Задатак Центра је да ојача породице, и 

максимално подстакне да користе своје снаге, превазиђу проблеме, изађу из кризе и деци 

пруже адекватну бригу и негу. 

 

2.3. Методе и организација истраживања 

 

У истраживању је коришћена метода анкетирања, техника упитника. Упитник је 

садржао питања о социодемографским подацима (пол, узраст и разред) и три скале процене: 
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 Ревидирана верзија Ериксонове скале психосоцијалног развоја (Erikson 

Psychosocial Inventory Scale EPSI), која садржи 48 ставки, по 12 за сваку од четири фазе 

развоја: поверење, аутономија, иницијатива, продуктивност (Rosenthal, Gurney & Moore, 

1981). Поузданост скале је изузено висока и изности Кронбах алфа = .845 

 Скала за мерење самопоштовања која садржи 8 ставки (Rosenberg, 1965). 

Укупан скор говори о дететовој субјективној самопроцени сопствене вредности и 

компетенција.Поузданост скале је висока и изности Кронбах алфа = .700 

 Скала за мерење посвећености и ставова деце према школи, која садржи 7 

ставки (Johns, 1998). Поузданост скале је средња и изности Кронбах алфа = .545 

Испитаници су на понуђене ставке одговарали са „скоро увек“ или „скоро никад“. 

Обрада добијених резултата је вршена уз помоћ програма SPSS. За утврђивање 

поузадности скала рачунат је Кронбах алфа коефицијент. Дескриптивни подаци су 

представљени средњом вредношћу, стандардном девијацијом и стандардном грешком. За 

испитивање повезаности између варијабли коришћен је Пирсонов коефицијент корелације. 

За утврђивање статистички значајних разлика између група коришћен је т-тест за независне 

узорке. Разултати су приказани табеларно и графички. 

 

Огранизација истраживања је спроведена у неколико фаза. 

Прва фаза се односила на прикупљање релевантне литературе о предмету 

истраживања, а затим израде нацрта истраживања у коме су формулисани проблем, циљеви и 

хипотезе истраживања, као и инструменти који ће се користити у схврху добијања података. 

Затим је тражено одобрење за спровођење истраживања са децом која су укључена у програм 

Центра за подршку породици у оквиру СОС Фондације Дечија села Србија. Центру је 

упућена молба уз образложење циљева истраживања и са приложеном Упитником. 

Након добијеног одобрења приступили смо другој фази – емпиријском делу 

истраживања. Оно је спроведено у периоду од маја до јуна 2022. године. Деца су уз 

пристанак родитеља одговарала на питања из Упитника према инструкцији. Упитник је 

анонимног карактера. 

У трећој завршној фази обрадили смо добијене податке. Дата је упоредна 

интерпретација резултата истраживања. Затим смо дискутовали о резултатима истраживања, 

формулисали закључке и навели смернице за даља истраживања ове тематике. 
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3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

3.1. Резултати истраживања психосоцијалног развоја 

 

Степен психосоцијалног развоја код деце из функционалних и дисфункицоналних 

породица смо испитивали уз помоћЕриксонове скале психосоцијалног развоја (Erikson 

Psychosocial Inventory Scale EPSI).  

С обзиром да је циљ нашег истраживања да испитамо психосоцијални развој деце 

школског узраста, користили смо ревидирану верзију скале која садржи 48 ставки (види 

Прилог 2.), по 12 за сваку супскалу која одговара првим четири фазама развоја:поверење, 

аутономија, иницијатива и продуктивност (Rosenthal, Gurney & Moore, 1981). 

Укупан скор на скали психосоцијалног развоја (зрелости), приказан је у Табели 3. 

 

Табела 3. Средње вредности на скали психосоцијалне зрелости према групама испитаника 

 N Minimum Maximum Mean SD SE Mean 

Психосоцијална зрелост 60 11 39 27.92 7.51 .969 

из функционалних породица 30 25 39 33.50 3.83 .699 

из дисфункционалних породица 30 11 35 22.33 5.96 1.087 

 

Укупан скор на скали психосоцијалне зрелости, кретао се од 0 до 48, те смо средњу 

вредност анализирали према следећим нивоима изражености: од 0 до 16,33– низак ниво, од 

16,33 до 32,66– средњи ниво и од 32,66 до 48 – висок ниво.  

Као што видимо из Табеле 3. код деце из функционалних породица укупан скор 

психосоцијалне зрелости јерелативно висок (М = 33.50; SD = 3.83), док је код деце из 

дисфункционалних породица средњи (М = 22.33; SD = 5.96).Такође примећујемо, да деца из 

дисфункционалних породица имају већу дисперсију у одговорима. Ова резлика у општем 

степену психосоцијалног развоја међу децом била је очекивана имајући у виду природу 

њиховог примарног окружења. 

Што се тиче супскала (Табела 4.), скорови су се кретали од 0 до 12, тесмо средњу 

вредност  анализирали према следећим нивоима изражености: од 0 до 4.33 – низак ниво, од 

4.33 до 8.66– средњи ниво и од 8.66 до 12 – висок ниво. 

Код деце из функционалних породица високо је изражена продуктивност (М = 9.53; 

SD = 1.52) и поверење (М=8.87; SD=1.61), док су иницијатива (М = 7.80; SD = 1.63) и 
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аутономија (М = 7.30; SD = 1.08) на средњем нивоу. Недовољно развијену аутономију 

можемо објаснити превеликом бригом или контролом од стране родитеља. 

Код деце из дисфункционалних породица све субскале су средње изражене, највише 

продуктивност (М = 6.20;SD = 2.40), затим поверење (М = 5.73; SD = 2.12), аутономија (М = 

5.50; SD = 2.32) и на последњем месту је иницијатива (М = 4.90; SD = 1.49). Мањак 

иницијативе можемо објаснити недостатком стимулативног социјалног окружења. 

 

Табела 4.Средње вредности на супскалама психосоцијалнезрелости по групама испитаника 

 N Minimum Maximum Mean SD SE Mean 

Поверење 60 2 12 7.30 2.44 .316 

из функционалних породица 30 6 12 8.87 1.61 .295 

из дисфункционалних породица 30 2 10 5.73 2.12 .386 

Аутономија 60 1 11 6.40 2.01 .260 

из функционалних породица 30 5 10 7.30 1.08 .199 

из дисфункционалних породица 30 1 11 5.50 2.32 .423 

Иницијатива 60 2 12 6.35 2.13 .275 

из функционалних породица 30 4 12 7.80 1.63 .297 

из дисфункционалних породица 30 2 8 4.90 1.49 .273 

Продуктивност 60 2 12 7.87 2.62 .338 

из функционалних породица 30 4 12 9.53 1.52 .278 

из дисфункционалних породица 30 2 10 6.20 2.43 .443 

 

Добијене разултате можемо представити графички: 

 

Графикон 1. Средње вредности изражености психосоцијалне зрелости по фазама 
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У циљу провере наше прве хипотезеда ће деца из функционалних породица показати 

више нивое психосоцијалне зрелости него деца из дисфункционалних породица, односно да ће 

показати веће нивое поверења, аутономије, иницијативе и продуктивности, спровели смо t-

тест, статистичку методукоја служи за утврђивање статистички значајних разлика између два 

независна узорка испитаника. 

Резултати су показали да на скали психосоцијалне зрелости, као и на супскалама, 

постоје статистички значајне разлике између двеју испитиваних група деце (Табела 5.). 

 

Табела 5. Статистички значајне разлике у степену психосоцијалне зрелостиизмеђу деце из 

функционалних и дисфункционаних породица  

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

 F Sig. T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Diff. 

SE Diff. 95% CI Diff. 

lower / upper 

Психсоцијална 

зрелост 
1,911 ,172 8,637 58 ,000 11,17 1,293 8,579 13,755 

   8,637 49,49 ,000 11,17 1,293 8,569 13,764 

Поверење 2,957 ,091 6,450 58 ,000 3,13 ,486 2,16 4,106 

   6,450 54,20 ,000 3,13 ,486 2,16 4,107 

Аутономија 9,474 ,003 3,854 58 ,000 1,80 ,467 ,86 2,73 

   3,854 41,20 ,000 1,80 ,467 ,86 2,74 

Иницијатива ,047 ,830 7,191 58 ,000 2,90 ,403 2,09 3,71 

   7,191 57,58 ,000 2,90 ,403 2,09 3,71 

Продуктивност 10,109 ,002 6,370 58 ,000 3,33 ,523 2,29 4,38 

   6,370 48,82 ,000 3,33 ,523 2,28 4,385 

 

Као што видимо из Табеле 5., у односу на децу из дисфункционалних породица, деца 

из функционалних породица имају статистички значајно већи ниво психосоцијалнe зрелости 

(t(58)=8,637; p < .001), односно већи ниво поверења(t(58)=6.450; p < .000), 

аутономије(t(58)=3.854; p < .001), иницијативе (t(58)=7.191; p < .001), и продуктивности 

(t(58)=6.370; p < .001).  

Тиме је потврђена наша прва и основна хипотеза. 

Даље смо анализирали у којим ставкама се огледа највећа разлика међу групама. 

Дистрибуција одговорана подскали поверењаје представљена у Табели 6. 
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Табела 6. Дистрибуција одговора на подскали поверења 

Скала поверења Деца из 

функционалних 

породица 

Деца из 

дисфункционалних 

породица 

скоро 

увек 

скоро 

никад 

скоро 

увек 

скоро 

никад 

1. Волео/-ла бих да имам више самоконтроле 63,3 % 36,7% 63,3% 36,7% 

2. Околина око мене је збуњујућа. 66,7% 33,3% 80% 20% 

3. Мислим да немам контролу над својим емоцијама.  73,3% 26,7% 60% 40% 

4. Мислим да ме људи у окружењу схватају.  90% 10% 13,3% 86,7% 

5. Лепе ствари никад не трају дуго.  20% 80% 50% 50% 

6. Ствари и људи обично испадну добро по мене 90% 10% 36,7% 63,3% 

7. Мислим да су свет и људи у суштини добри 96,7% 3,3% 76,7% 23,3% 

8. Људи у окружењу ме користе.  10% 90% 26,7% 73,3% 

9. Сматрам да сам добар/-а као људи у мом окружењу.  96,7% 3,3% 63,3% 36,7% 

10. Нисам сигуран/-на у себе 16,7% 83,3% 63,3% 36,7% 

11. Верујем људима 93,3% 6,7% 20% 80% 

12. Осећам се као да не чиним добро по себе 30% 70% 73,3% 26,7% 

 

Скоро целокупан узорак деце из функционалних породица осећа да су добри као и 

други људи (96,7%), верују људима (93,3%), људи их разумеју (90%), сматрају да су свет и 

људи у суштини добри (96,7%) и да обично ствари и људи испадну добро по њих (90%).  

Код деце из дисфункционалних породица су проценти мањи: 63,3% осећају да су 

добри као и други људи, а 76,7%сматрају да су свет и људи у суштини добри, али обично 

ствари и људи испадну добро тек за 36,7% деце из ове групе. Свега 20% деце верујељудима, 

а још мање их људи разумеју (13,3%). 

Разлике се тичу и негативних ставки. Наиме, око трећине деце из функционалних 

породица (30%) осећа да не чини добро по себе, 20% сматра да добре ствари никад не трају 

дуго, 16,7% осећа несигурност, а 10% осећа као да људи желе да их искористе. 

Код деце из дисфункционалних породица су проценти доста већи: чак 73,3% осећа да 

не чини добро по себе, 63,3% осећа несигурност, половина сматра да добре ствари никад не 

трају дуго (50%),а 26,7% осећа као да људи желе да их искористе. 

Постоје и одређена слагања у одговорима. У обе групе, једнак број деце жели да има 

већу контролу (63,3%), већина брине да ће узгубити контролу над осећањима (73,3% и 60%) 

и сматра да је свет веома збуњујуће место (66,7% и 80%). 
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Можемо закључити да се основна разлика крије у одговорима који се тичу поверења 

према окружењу и оптимизма. Као што видимо, већина деце из дисфункционалних породица 

верује у суштински добру природу људи, али нема поверења у људе и не добија од њих 

нужно разумевање. Такође је изражен мањак оптимизма према стварима и догађајима у 

будућности – очекују да ће људи да их искористе или да ће се генерално нешто лоше десити. 

Дистрибуција одговора на подскали аутономијеје представљена у Табели 7. 

 

Табела 7. Дистрибуција одговора на подскали аутономије 

Скала аутономије Деца из 

функционалних 

породица 

Деца из 

дисфункционалних 

породица 

скоро 

увек 

скоро 

никад 

скоро 

увек 

скоро 

никад 

1. Мислим да нећу успети у животу.  13,3% 86,7% 63,3% 36,7% 

2. Не могу да се одлучим. 46,7% 53,3% 73,3% 26,7% 

3. 3. Знам да поштујем себе и друге.  43,3% 56,7% 46,7% 53,3% 

4. Немам подршку да радим оно што желим 36,7% 63,3% 50% 50% 

5. Ослањам се много на своју околину 100% 0% 73,3% 26,7% 

6. Верујем у себе 100% 0% 43,3% 56,7% 

7. Стидим се самог/саме себе.  10% 90% 76,7% 23,3% 

8. Зрело прихватам ситуацију која се десила 23,3% 76,7% 36,7% 63,3% 

9. Волим да бирам сам/-а 93,3% 6,7% 60% 40% 

10. Понекад ми сметају људи и средина у којој боравим 100% 0% 66,7% 33,3% 

11. Могу да водим рачуна о себи 96,7% 3,3% 36,7% 63,3% 

12. Неодлучан/на сам.  73,3% 26,7% 26,7% 73,3% 

 

Целокупан узорак деце из функционалних породица се ослања на своју околину, 

верује у себе и понекад им сметају људи у њиховом окружењу (100%), а скоро целокупан 

воли да бира само (93,3%), и може да воде рачуна о себи (96,7%).  

Код деце из дисфункционалних породица су проценти мањи: 73,3% се ослања на своју 

околину и зато 43,3% верује у себе, а могу да им засметају људи у њиховом окружењу и то 

чак 66,7%. 60% деце воли да изабере само и 36,7% може да води рачуна о себи.  

Разлике се тичу и негативних ставки. Наиме, 63,3% деце из функционалних породица 

нема подршку да ради оно што жели, што се тиче поштовања 56,7% је одговорило негативно.   
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Код деце из дисфункционалних 53,3% не зна да поштује себе и друге и не могу да 

воде рачуна о себи као што и не прихватају зрело ситуацију која се десила (63,3%).  

Постоје и одређена слагања у одговорима. У обе групе, већина зна да поштује себе и 

друге (43,3% и 46,7%). Немају подршку да раде оно што желе (63,3% и 50%) и скоро никад 

не прихватају зрело ситуацију која их је задесила (76,7% и 63,3%).  

Дистрибуција одговора на подскали иницијативе представљена у Табели 8. 

 

Табела 8. Дистрибуција одговора на подскали иницијативе 

 Деца из 

функционалних 

породица 

Деца из 

дисфункционални

х породица 

Скала иницијативе скоро 

увек 

скоро 

никад 

скоро 

увек 

скоро 

никад 

1. Волим да дајем нове идеје.  53,3% 46,7% 13,8% 86,2% 

2. Мислим да нисам способна као моји вршњаци 33,3% 66,7% 70% 30% 

3. Претпостављам да нисам добра особа 0% 100% 13,3% 86 7% 

4. Често ми се јави осећај кривице за многе ствари 20% 80% 66,7% 33,3% 

5. Енергичан/на сам и стигнем доста тога да урадим.  26,7% 73,3% 36,7% 63,3% 

6. Не могу да се зауставим да радим ствари које не 

бих требао/ла да радим. 

 

13,3% 

 

86,7% 

36,7% 63,3% 

7. Не причам истину када осетим да сам у невољи. 56,7% 43,3% 63,3% 36,7% 

8. У задацима сам следбеник а не лидер 36,7% 63,3% 66,7% 33,3% 

9. Узбуђена сам кад ми се дешава нешто ново 43,3% 56,7% 73,3% 26,7% 

10.  Волим да сазнам о новим стварима и местима 93,3% 6,7% 83,3% 16,7% 

11.  Способан сам  да решавам ствари као већина мојих 

вршњака.  

100% 0% 13,3% 86,7% 

12.  Немам подршку када хоћу да пробам нешто ново 23,3% 76,7% 60% 40% 

 

Целокупан узорак деце из функционалних породица су у стању да реше ствари као 

већина својих вршњака (100%), али из њих 23,3% нема подршку када хоће да проба нешто 

ново, 13,3% не може да се заустави када ради нешто за шта зна да не би смело, а 20% деце 

имају осећај кривице за многе ствари.  

Код деце из дисфункционалних породица резултати су нешто другачији: 73,3% је 

узбуђено када им се нешто ново дешава, 36,7% не може да се заустави када ради нешто што 

не би смело, 13,3% је у стању да реши ствари као већина својих вршњака, 13,8% деце воли да 

даје неке нове идеје, а 13,3% претпостављају да нису добре особе.  
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И овде постоје одређена слагања, у обе групе већина не прича истину када осете да су 

у невољи (56,7% и 63,3). Воле да сазнају о новим стварима и местима (93,3% и 83,3%). 

Дистрибуција одговора на подскали продуктивности је представљена у Табели 9. 

 

Табела 9. Дистрибуција одговора на подскали продуктивности 

 Деца из 

функционалних 

породица 

Деца из 

дисфункционалних 

породица 

Скала продуктивности скоро 

увек 

скоро 

никад 

скоро 

увек 

скоро 

никад 

1. У току слободног времена нисам продуктиван/на.  60% 40% 40% 60% 

2. Вредан/на сам.  96,7% 3,3% 40% 60% 

3. Волим да се осећам корисно.  100% 0% 13,3% 86,7% 

4. Добар/ра сам у школским постигнућима 13,3% 86,7% 13,3% 86,7% 

5. Не разумем људе који су лењи.  36,7% 63,3% 36,7% 63,3% 

6. Изгубим доста времена петљајући около 23,3% 76,7% 73,3% 26,7% 

7. Нисам добар/ра у логичким задацима. 40% 60% 36.7% 63,3% 

8. Држим се задатка док га не урадим.  96,7% 3,3% 66,7% 33 3% 

9. Волим да радим оно што желим. 93,3% 6,7% 86,7% 13,3% 

10. Све обавезе завршавам на време.  93,3% 6,7% 20% 80% 

11. Задовољан/-а сам својом способношћу да ствари 

испадну онако како желим. 

80% 20% 43.3% 56,7% 

12. Важно ми је да се добро проведем 63,3% 36,7% 86,7% 13,3% 

 

Целокупан узорак деце из функционалних породица воли да се осети корисном 

(100%), вредни су (96,7%), држе се задатка док га не ураде до краја (96,7%), и све обавезе 

завршавају на време (93,3%). Код деце из дисфункционалних породица тај број деце је мањи 

– 13,3%, 40%, и 66,7%. Деце из функционалних породица су углавном задовољна својом 

способношћу да ствари испаду онако како они желе (80%), док је то случај са мање од 

половине деце из друге групе (40%)). 76,7% деце изгуби своје драгоцено време петљајући 

около.   

Такође, и овде постоји одређена слагања: у обе групе само 13,3% деце је добро у 

школским постигнућима, сматрају да нису добри у логичким задацима (40% и 36,7%), по 

36,7% не разумеју да су неки људи у њиховом окружењу лењи, и воле да раде оно што желе 

(93,3% и 86,7%). 

Можемо закључити да постоје квалитативне разлике у свим фазама развоја.  
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3.2. Резултати истраживања самопоштовања 

 

Самопоштовање је степен уверености у своје вредности и поверење у своје мисли и 

идеје. Дете које познаје своје вредности спремно је да се посвети испитивању околине која га 

окружује. Деца неће развити самопоштовање ако родитељи не одговарају на њихове потребе 

везане за љубав, бригу, ако не одговарају на њихов плач, ако игноришу емоције или негирају 

њихова осећања, ако понижавају и исмејавају дете, или чак ако су превише попустљиви и 

деци преносе двоструке поруке у смислу васпитања.  

Стога смо поставили питање да ли постоје разлике између деце функционалних и 

дисфункционалних породица по питању нивоа самопоштовања као једног од кључних 

показатеља психосоцијалне зрелости у дечијем узрасту? 

Ниво самопоштовања смо мерили уз помоћ скалепроцене која садржи 8 ставки 

(Rosenberg, 1965). Испитаници су одговарали на ставке са „скоро увек“ и „скоро никад“. 

Укупан скор на скали говори о дететовој субјективној процени сопствене вредности и 

способности.  

Резултати (Табела 10.) показују висок ниво самопоштовања код деце из 

функционалних породица (М = 6.83; SD = 1.21) и низак ниво код деце из дисфункционалних 

породица М = 3.60; SD = 1.59). Разултати нису неочекивани, с обзиром да је за развој 

оптималног нивоа самопоштовања код детета неопходна потврда од стране примарне 

породице, која у случају дисфункционалне породице често изостаје. Родитељи, због 

сопствених проблема и животних недаћа, немају капацитета да се баве дететовим успесима, 

изостаје похвала и вредновање дететових способности. Као последица, дете ствара негативну 

слику о себи.  

 

Табела 10. Средње вредности на скали самопоштовања 

 N Minimum Maximum Mean SD SЕ Mean 

Самопоштовање 60 0 8 5,22 2,15 ,277 

деца из функционалних породица 30 4 8 6,83 1,21 ,220 

деца из дисфункционалних породица 30 0 6 3,60 1,59 ,290 

 

У циљу провере друге хипотезе да ће деца из функционалних породица имати већи 

ниво самопоштовања него деца из дисфункционалних породица, спровели смо раније 

поменуту статистичку методу т-тест.  

Резултати су показали да постоје статистички значајне разлике између двеју група 

испитаника по питању нивоа самопоштовања (Табела 11.). Наиме, деца из функционалних 
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породица имају статистички значајно већи ниво самопоштовања него деца из 

дисфункционалних породица (t(58) = 8.879; р < .001).  

Тиме смо потврдили другу хипотезу нашег истраживања. 

 

Табела 11. Статистички значајне разлике у нивоу самопоштовања између деце из 

функционалних и дисфункционалних поропдица 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Diff. SE Diff. 95% CI Diff. 

1,359 ,249 8,879 58 ,000 3,233 ,364 2,504 3,962 

  8,879 54,086 ,000 3,233 ,364 2,503 3,963 

 

Даље смо проанализирали одговоре испитаника на скали самопоштовања (Табела 12). 

 

Табела 12. Дистрибуција одговора на скали самопоштовања 

 Деца из 

функционалних 

породица 

Деца из 

дисфункционалних 

породица 

 скоро 

увек 

скоро 

никад 

скоро 

увек 

скоро 

никад 

Осећам као да људи који ме воле немају много шанси да 

успеју у животу 

3,3% 96,7% 70% 30% 

Мислим да нисам добар/-а ни у чему. 26,7% 73,3% 90% 10% 

Узбуђен/-а сам због своје будућости. 86,7% 13,3% 36,7% 63,3% 

Осећам да могу да учиним да свет буде боље место.  96,3% 6,7% 36,7% 63,3% 

Често се осећам бескорисно.  26,7% 73,3% 60% 40% 

Осећам се добро у свом телу. 90% 10% 40% 60% 

Осећам да немам чиме да се поносим.  13,3% 86,7% 43,3% 56,7% 

Осећам да сам промашај 16,7% 83,3% 83,3% 16,7% 

 

Скоро сва деца из функционалних породица се осећају добро у свом телу (90%), 

узбуђени су због будућности (86,7%) и верују да могу да учине свет бољим местом (96,3%). 

Код деце из дисфункционалних породица примећујемо евидентну разлику. Наиме, они се 

много мање добро осећају у свом телу (40%), тек трећина је узбуђена због своје будућности 

(36,7%) и верује у своје способности да учини свет бољим местом (36,7%). 
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Већина деце деце из ове групе мисле да нису добри ни у чему (90%), да су промашај 

(83,3%), често се осећају бескорисно (60%), а скоро половина сматра да нема чиме да се 

поноси (43,3). Нихово мишљење дели много мањи број деце из функционалних породица 

(26,7%; 16,7%, 26,7% и 13,3%). 

Највећа разлика се огледа у ставци која говори о сумњи у могућности свог окружења. 

Наиме, већина деца из дисфункционалних породица сматра да људи који их окружују немају 

много шансе да успеју у животу (70%), док свега 3,3% деце из дисфункционалних породица 

размишља на тај начин о свом блиском окружењу.  

Имајући у виду да се самопоштовање гради у активностима и односима са другима, 

није изненађујуће да деца из дисфункционалних породица, уз овако негативне ставове према 

свету и према сопственим способностима, имају недовољно развијен осећај самопоштовања. 

 

3.3. Резултати истраживања посвећености школи 

 

Да ли деца из функционалних и дисфункционалних породица на школу гледају исто? 

Деца из дисфунцкионалних породица немају примарну мотивацију од стране родитеља, 

придају мањи значај школи, у складу са социокултурним окружењем у коме одрастају. Деци 

је потребна непрекидна мотивација и подршка.  

Посвећеност школи смо мерили уз помоћ скале процене, која садржи 7 ставки (Johns, 

1998). Скала мери ставове деце према школи. Резултати су приказани у следећој табели. 

 

Табела 13. Средње вредности на скали ставова према школи 

 N Minimum Maximum Mean SD SE Mean 

Посвећеност школи 60 0 7 2,90 1,53 ,197 

деца из функционалних 

породица 
30 

1 7 
3,60 1,45 ,265 

деца из дисфункционалних 

породица 
30 

0 4 
2,20 1,27 ,232 

 

Као што видимо из Табеле 13., посвећеност школи је средње изражена код деце из из 

функционалних породица (М = 3.60; SD = 1.45), а још ниже код деце из дисфункционалних 

породица (М = 2.20; SD = 1.27). 

У циљу провере хипотезе да ће деца из функционалних породица показати већу 

посвећеност и позитивнији став према школи у односу на децу из дисфункционалних 

породица, спровели смо стстистичку методу т-тест за независне узорке. 
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Резултати (Табела 14.) су показали да су деца из функционалних породица значајно 

више посвећена школи, него  деца из дисфункционалних породица (t(58) = 3.974, p < .001). 

Тиме смо потврдили трећу хипотезу нашег истраживања. 

 

Табела 14. Статистички значајне разлике између група према ставовима према школи 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Diff. SE Diff. 95% CI Diff. 

Lower Upper 

,017 ,897 3,974 58 ,000 1,400 ,352 ,695 2,105 

  3,974 56,987 ,000 1,400 ,352 ,694 2,106 

 

Даље смо размотрили одговоре испитаника по ставкама на скали (Табели 15). 

 

Табела 15. Дистрибуција одговора на скали ставова према школи  

 Деца из 

функционалних 

породица 

Деца из 

дисфункционалних 

породица 

скоро 

увек 

скоро 

никад 

скоро 

увек 

скоро 

никад 

У школи се осећам досадно. 63,3% 36,7% 83,3% 16,7% 

Изостајем из школе само кад се раболим. 83,3% 16,7% 100% 0% 

Волим школу. 20% 80% 16,7% 83,3% 

Размишљам о напуштању школе. 0% 100% 23,3% 76,7% 

У школи могу да искажем своје мишљење. 70% 30% 53,3% 46,7% 

За мене су школска правила престрога.  60% 40% 23,3% 76,7% 

Школа је досадна. 83,3% 16,7% 90% 10% 

 

Нико из деце из функционалних породица не размишљања о томе да напусти школу, 

док у дисфункционалним породицама такве мисли има 23,3% деце. За децу из 

функционалних породица школска правила су престрога (60%), док је за децу из 

дисфункционалних породица тај осећај мањи (23,3%). Такође, деца из функционалних 

породица у већем броју наводе да могу у школи слободно да искажу своје мишљење (70% у 

односу на 53,3%).  

И овде постоје извесна слагања: обе групе сматрају да је школа досадна (83,3% и 

90%),  изостају из школе само када се разболе (83,3% и 100%),  
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3.4. Повезаност психосоцијалне зрелости са социодемографским 

варијаблама, варијаблама самопоштовања и ставова према школи 

 

Испитивали смо повезаност степена психосоцијалне зрелости са социодемографским 

фаријаблама као што су пол и узраст. 

У укупном узорку, као ни у подгрупама, нису нађене статистички значајне разлике у 

степену изражености психосоцијалне зрелости према полу.  

Повезаност степена психосоцијалне зрелости са узрастом детета, нађена је само у 

узорку деце уз дисфункционалних породица (Табела 16.). Наиме, узраст детета позитивно 

корелира са степеном аутономије (r = .626, p < .001), иницијативе (r = .406, p < .05), као и 

укупним нивоом психосоцијалне зрелости (r = .570, p < .001). Узраст није значајан корелат на 

скали поверења и продуктивности. 

 

Табела 16. Повезаност степена психосоцијалне зрелости са узрастом деце из 

дисфункционалних породица 

 Психосоцијална 

зрелост 

Поверење Аутономија Иницијатива Продуктивност 

Узраст 

Pearson 

Correlation 
,570

**
 ,335 ,626

***
 ,406

*
 ,261 

Sig. (2-tailed) ,001 ,070 ,000 ,026 ,164 

 

Даље смо испитали повезаност психосоцијалне зрелости са варијаблама 

самопоштовања и ставовима према школи. 

У складу са Ериксоновом теоријом, самопоштовање највише одговара фазама 

иницијативе и продуктивности. Али то не значи да није последица позитивног решења криза 

на претходним стадијумима. Осим тога, посвећеност школи је изузетно значајна за успешно 

решавање кризе на на четвртом стадијуму, када учење постаје примарна дететова активност.  

На основу тога смо претпоставили да су ниво самопоштовања и посвећеност школи 

варијабле које индиректно говоре о психосоцијалној зрелости, те морају бити повезане. 

Прецизније речено, изнели смо хипотезу да постоји позитивна повезаност између степена 

психосоцијалне зрелости и нивоа самопоштовања, као и степена посвећености школи. Да 

бисмо доказали ову хипотезу, спровели смо корелациону анализу помоћу коефицијента 

корелације Пирсона, како бисмо утврдили постојање статистички значајне повезаности.  
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Резултати корелационе анализе (Табела 17.) су показали да постоји статистички 

значајна позитивна повезаност између психосоцијалне зрелости и самопоштовања (r = .780; p 

< .001), и посвећености школи (r = .300; p < .05). 

 

Табела 17. Повезаност психосоцијалне зрелости и самопоштовања и посвећености школи 

 Самопоштовање Посвећеност школи 

(N=60) Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Pearson Correlation Sig. (2-tailed) 

Психосоцијална 

зрелост 

,780
** ,000 ,300

*
 ,020 

Поверење ,688
** ,000 ,313

*
 ,015 

Аутономија ,576
** ,000 ,096 ,465 

Иницијатива ,698
** ,000 ,366

**
 ,004 

Продуктивност ,584
** ,000 ,196 ,134 

 

То значи да већи степен психосоцијалное зрелости подразумева и већи ниво 

самопоштовања и већу посвећеност школи. Тиме је потврђена четврта хипотеза. 

Међутим, ако посматрамо супскале, постоје одређене нијансе. Самопоштовање 

позитивно корелира са свим показатељима зрелости: поверење (r = .688; p < .001), аутономија 

(r = .576; p < .001),иницијатива (r = .698; p < .001) и продуктивност (r = .584, p < .001), док 

посвећеност школи корелира само са показатељима поверења (r = .313; p < .05), и 

иницијативе (r = .366; p < .01). Интересантно је да посвећеност школи није повезана са 

скалом продуктивности која се пре свега односи на школски узраст. С обзиром да се наши 

испитаници још увек налазе на овом стадијуму развоја, претпостављамо да продуктивност 

није до краја развијена. Осим тога, продуктивност не обухвата само активности везане за 

школу, него и шире, те је могуће да наши испитаници проналазе друге изворе за потврду 

својих могућности, ван школских оквира (спорт, страни језици, разне секције, и сл.) 

Поред наведеног, претпоставили смо да између самопоштовања и ставова према 

школи постоји позитивна повезаност. Резултати корелационе анализе показали су постојање 

статистички значајне повезаности између самопоштовања и ставова према школи (r = .327; p 

< .05). То значи да позитивнији став према школи подразумева виши ниво самопоштовања, и 

обрнуто. Тиме смо потврдили пету хипотезу. 
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3.5. Дискусија  

 

Резултати нашег истраживања указују значајне разлике између деце из 

функционалних и дисфункционалних породица по питању психосоцијалног развоја. Не 

можемо да спекулишемо о нижем нивоу психосоцијалне зрелости код деце из 

дисфункционалних породица пре неког трауматског догађаја, али резултати који су добијени 

из њихових одговора на упитнику несумњиво су допринели ниским оценама. 

Све постављене хипотезе су потврђене и говоре у прилог великог утицаја породичног 

окружења на развој детета. Осим тога, видимо и немилосрдан утицај школске средине. 

Школа је значај догађај у дечијим животима, са огромним психосоцијално утицајем. 

Разна истраживања указују да се проблематично понашање разликује у различитим 

контекстима, најчешће јављају у школама. Због тога, евалуација и интервенција су 

најефикасније када је школа укључена у живот детета.  

Истичемо потребу да се употребљава тест психосоцијалне зрелости, као алат за 

идентификацију деце којима је потребна стимулација и разрешавање криза пре него што 

ступе у адолесценцију. Овај алат је погодан како за услове школе, тако и за услове у 

центрима за социјални рад. 

У пракси данас, нажалост видимо да су интервенције неефикасне јер се школе баве 

видљивим сиптоматским проблемима, а не основим психосоцијалним проблемима који их 

узрокује. Ово, би могло да пружи чврсту основу за неко даље истраживање која би се бавила 

евалуацијом и интервенцијом проблематичног понашања, што је од изузетног значаја за 

област социјалног рада. 

 

3.5.1. Ограничења истраживања 

У планирању а и самом спровођењу овог истраживања, као и самом тумачењу 

резултата постоје ограничења која ћемо сада да истакнемо:  

● У истраживању узорак су чинила деца из функционалних и деца која су у 

програму Центар за јачање породице и спадају у дисфункционалне породице, па се резултати 

које смо добили могу интерпретирати само за ову специфичну групу. 

● Упитник који је коришћен може да доведе до социјално пожељних одговора 
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Закључак 

 

У раду је представљено истраживање на тему психосоцијалног развоја деце из 

функционалних и дисфункционалних породица.  

Почетни циљ истраживања био је да установимо постоје ли разлике у 

психосоцијалном развоју деце у зависности од њиховог примарног окружења – породице, а 

тачније, од степена функционалности те породице.  

Као што сто раније навели, дод функционалном породицом подразумевамо ону која се 

базира на здравим породичним односима, док под дисфункционалном ону у којој владају 

нездрави односи, негативна осећања, занемаривање потреба или трауматизација детета.  

Полазећи од општих поставки психоаналитичког приступа до Ериксонове теорије 

психосоцијалног развоја, анализирали смо фазе психосоцијалног развоја деце. 

Истраживање смо спровели на узорку деце школског узраста, из функционалних и 

дисфункционалних породица укључених у програм „Центар за подршку породици“ у оквиру 

СОС Фондације Дечија села Србија.  

Спроведено истраживање је показало следеће: 

1) постоје значајне разлике у психосоцијалном развоју, односно достизању зрелости: 

деца из функционалних породица показују више нивое психосоцијалне зрелости него деца из 

дисфункционалних породица, односно веће поверење, аутономију, иницијативу и 

продуктивност.  

2) ниво самопоштовања је значајно већи код деце из функционалних породица у 

односу на децу иѕ дисфункционалних породица.  

3) деца из функционалних породица имају значајно позитивније ставове према школи 

у односу на децу из дисфункционалних породица 

4) између степена психосоцијалне зрелости, самопоштовања и посвећености школи  

постоји значајна позитивна повезаност.  

Потврђене су све изнете хипотезе. 

 

Закључујемо да је социјално окружење кључно за развој појединца. Основна улога је 

на породици као језгру друштвеног уређења. 
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Прилози 

Прилог 1 – Молба за обављање истраживања  

Поштовани/Поштована,  

Истраживање се спроводи за потребе израде мастер рада на смеру Социјални рад при 

Високој школи социјалног рада у Београду.  

Циљ рада је испитивање психосоцијалног развоја деце из функционалних и 

дисфункционалних породица. Испитаћемо децу од трећег до петог разреда, односно од 9 до 

11 година.  

Деци ће бити презентован упитник и инструкција. Битно је одговорити на сва понуђена 

питања. Попуњавање је анонимно.  

Аутор се обавезује да ће све податке добијене овим истраживањем третирати као строго 

поверљиве, односно, да ће прикупљени подаци биће коришћени искључиво у истраживачке 

сврхе. 

Уколико имате било каквих питања везаних за попуњавање упитника или о самом 

истраживању можете се јавити на е-маил: jovananagrbic13@gmail.com.. 

Захваљујемо се унапред! 
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54 
 

Прилог 2 – Упитник 

 

Драга децо,  

Хвала Вам што сте пристали да учествујете у овом истраживању.Учешће је добровољно и у 

потпуности анонимно, а траје око 10 минута.Прочитајте пажљиво свако питање и 

заокружите оно што мислите.Волели бисмо да знамо како се осећате и зашто?Како гледате 

на себе?Запамтите да нема тачних или нетачних одговора. 

 

1. Када си рођен / рођена? _____________________ 

2. Пол:  а) мушки  б) женски 

3. Који си разред? _____________________ 

4. Одговори на следећа питања. 

 

УВЕК НИКАД 

Волела/o бих да имам више контроле над собом? 

Мислим да нећу успети у животу.  

Околина око мене је веома збуњујућа.  

Не могу да се одлучим.  

Волим да дајем нове идеје.  

Знам да поштујем себе и друге.  

Немам подршку да радим оно што желим.  

Мислим да нисам способан/на као моји вршњаци.  

Мислим да немам контролу над својим емоцијама.  

Волим да чујем идеје које ми говори моја околина. 

Волим да се осећам корисно.  

Претпостављам да нисам добра особа. 

Мислим да ме људи у окружењу схватају.  

Вредна/ан сам. 

Често ми се јави осећај кривице за многе ствари.  

Верујем у себе.  

Лепе ствари никад не трају дуго. 

Волим да се осетим корисно.  

Енергична/ан сам и стигнем доста ствари да урадим. 

Људи у окружењу ми желе добро.  

Људи су у основи добри.  

Стидим се самог/саме себе. 

Добра/добар сам у школским постигнућима.  
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Људи у окружењу ме користе.  

Не разумем људе који су лењи.  

Не могу да се зауставим да радим ствари које не бих требао/ла да радим.  

У одређеним ситуацијама увек очекујем да ће се десити најгоре.  

Не причам истину када осетим да сам у невољи.  

У току слободног времена нисам продуктиван/на.  

Сматрам да сам добар/ра као људи у окружењу.  

Волим да доносим сам/а закључке.  

Осећам се несигурно.  

Нисам добар/ра у логичким задацима. 

Држим се задатка док га не урадим.  

У задацима сам следбеник а не лидер.  

Могу да водим рачуна о себи.  

Неодлучна/ан сам.  

Верујем људима у свом окружењу.  

Волим да радим оно што желим.  

Узбуђен/а сам када ми се дешава нешто ново.  

Све обавезе завршавам на време.  

Некад имам осећај да се не трудим довољно.  

У стању сам да решавам ствари као већина мојих вршњака.  

Немам подршку када хоћу да пробам нешто ново.  

Понекад ми сметају људи и средина у којој боравим 

У школи се осећам досадно. 

Изостајем из школе само кад сам болесна / болестан. 

Волим школу. 

Размишљам о напуштању школе. 

У школи могу да искажем своје мишљење. 

У школи осећам да сам промашај. 

За мене су школска правила престрога. 

Осећам се као да људи који ме воле немају много шанси да успејуу животу 

Мислим да нисам добар / добра ни у чему. 

Узбуђен / узбуђена сам због своје будућости. 

Осећам да могу да радим на томе да свет буде боље место. 

Често се осећам бескорисно 

Осећам се добро у свом телу. 

Осећам да немам чиме да се поносим. 

Задовољна / задовољан сам својом способношћу да ствари испадну 

онако како желим. 

 


